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Introdução

     O atum é um peixe pelágico, teleósteo, da ordem 
dos Perciformes, família Scombridae, com grande 
velocidade migratória, tanto para ir em busca de 
alimentos como para desova. É um peixe de grande 
importância para a pesca industrial devido a sua 
capacidade de formar cardumes, já que desta forma 
pode ser capturado em maior quantidade e em menor 
tempo [1,2].
     A composição química do atum é basicamente água 
(69%), lipídeos (4%), proteínas (25,2%) e cinzas 
(1,3%) [1,3] e, assim como outros gêneros de peixes 
que habitam águas frias, apresenta quantidade elevada 
de ácidos graxos insaturados (ômega 3), aminoácidos 
essenciais, baixo teor de colesterol e alta 
digestibilidade [4].
     Por ser considerado um alimento altamente 
perecível, o pescado exige vários cuidados em relação 
ao seu manuseio, tanto durante o processo de captura 
quanto durante a estocagem nas urnas isotérmicas ou 
câmaras frigoríficas dos barcos pesqueiros[5]. É de 
grande importância que o pescado esteja sempre 
adequadamente refrigerado, seja a bordo, ou ainda, 
durante as etapas do processamento industrial em que 
haja espera [6].  
     O peixe, como qualquer outro alimento, tem sua 
microbiota própria e sofrerá alterações, dependendo de 
alguns fatores externos, tais como a contaminação do 
seu hábitat, seja ele estuarino, lacustre ou marinho.
Algumas bactérias são provenientes de ambientes de 
água doce e outras de água salgada. Apesar da 
microbiota dos pescados de ambos os hábitats serem 
semelhantes, existem algumas bactérias de interesse 
para a saúde pública e figurantes da Legislação 
Brasileira [7]. 
     O número de bactérias do muco e da pele dos peixes 
marinhos varia de 100 Unidades Formadoras de 
Colônias (UFC) a vários milhões por cm2 e o fluido 
intestinal pode conter de 103 a 106 UFC/g. Essa 
quantidade de bactérias poderá ser reduzida mediante 
lavagem [8].

Este trabalho teve por objetivo avaliar a eficiência da 
lavagem manual para o controle microbiológico no 
processamento de atum na indústria.

Material e métodos

O processo de lavagem manual foi realizado sobre mesas 
de aço inoxidável. Toda a água utilizada nesse processo 
estava a uma temperatura de 5ºC e hiperclorada a 5ppm. Os 
utensílios que auxiliaram o manipulador durante a lavagem 
foram as colheres de aço inoxidável, escovas plásticas com 
cerdas de nylon e facas com cabos em polietileno e lâminas 
de aço inoxidável. Todo esse material deve ser de fácil 
higienização.

O manipulador, do início ao fim do processo, despejou 
bastante água sobre o peixe com o auxílio de uma 
mangueira. Em seguida, com uma faca, iniciou a retirada 
dos restos de pele e músculos provenientes do 
descabeçamento; com uma colher, removeu o excesso de 
sujidades da cavidade abdominal e, por fim, com uma 
escova, esfregou toda a região interna do abdômen e as 
bordas onde os músculos estavam aparentes, com o intuito 
de eliminar possíveis restos de vísceras e sangue, 
respectivamente.  A pele do atum não deve ser lavada com 
escova, pois esta causa danos à aparência do 
produto(Figura 1). 
     O processo de lavagem ocorreu de forma rápida para 
melhor controle da temperatura e, ao final deste, o peixe 
estava bem higienizado.
     No início do beneficiamento industrial do pescado, 
foram separadas e identificadas com lacres na nadadeira 
cinco amostras de atum para análises. Os materiais para as 
análises foram provenientes das superfícies desses peixes. 
As coletas foram realizadas com “swabs”, antes e após o 
processo de lavagem manual, totalizando dez amostras.  
Em seguida, todo o material coletado foi devidamente 
identificado com a numeração de cada lacre e enviado para 
análise em um laboratório contratado pela empresa. 
     No laboratório, foram realizadas pesquisas para 
coliformes termotolerantes, estafilococos coagulase 
positiva e Salmonella sp. em todas as amostras. Pesquisas 
para coliformes totais, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio 



cholerae e Aeromonas sp. foram realizadas somente 
nas amostras coletadas após a lavagem do pescado. 
Essas pesquisas pós-lavagem indicam possíveis 
contaminações do pescado por manipuladores, pela 
água e mal higienização dos utensílios e equipamentos 
da sala de beneficiamento da indústria.

Resultados e Discussão
O relatório laboratorial informou que houve uma 

redução microbiana de até 100% para coliformes 
termotolerantes (Gráfico 1) e, que, as pesquisas 
realizadas para a identificação de outros agentes 
microbiológicos apresentaram-se dentro dos padrões 
estabelecidos pela legislação brasileira.

De acordo com os resultados obtidos nas análises 
microbiológicas, verificou-se que o processo de 
lavagem manual possui a eficiência desejada para o 
controle da contaminação microbiológica do pescado,
uma vez que esse procedimento está interligado ao 
rigoroso controle da temperatura durante toda a linha 
de beneficiamento dos atuns. Os resultados das análises 
pós-lavagem indicaram que o tratamento da água 
utilizada, a higienização dos manipuladores,  dos 
utensílios e dos equipamentos foram realizados de 
forma correta.

Diante desses resultados, pode-se dizer que o 
produto adquiriu um alto nível de qualidade, podendo 
ser comercializado pela indústria nos mercados
nacional e internacional.
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Figura 1. Processo de lavagem manual do atum.

  

Gráfico 1. Índices de coliformes termotolerantes, antes e após a lavagem manual do pescado.


