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Introdução

Com os novos incentivos do Governo Federal para 
o incremento da atividade pesqueira calcula-se que 
para os próximos 20 anos o consumo de pescado no 
Brasil seja multiplicado pelo menos duas vezes, já que 
o brasileiro consome atualmente, em média, apenas 6,8 
quilos/ano, enquanto a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) recomenda 12 quilos/pessoa/ano como ideal. A 
média mundial, hoje, está em torno de 16 
quilos/pessoa/ano [1].  

Por outro lado, o pescado é o produto de origem 
animal que mais rápido se deteriora, reduzindo o tempo 
necessário à distribuição e a venda. Atualmente são 
estudadas novas tecnologias que visem um melhor 
aproveitamento, pelo fato de ser um alimento altamente 
perecível quando in natura, sendo susceptível à 
contaminação microbiológica e diminuição do tempo 
de vida útil [2].

Produtos com altos teores de sal, como o pescado 
salgado e seco, são considerados de fácil conservação, 
apesar de não estarem livres de sofrer deterioração, 
química ou microbiológica, circunstâncias que 
desfavorecem o maior consumo dos produtos derivados 
da pesca. A penetração de cloreto de sódio nos tecidos 
é acompanhada por intensa desidratação e precipitação 
de proteínas musculares, quando em concentrações 
acima de 8% [3].

As espécies de peixes de pequeno porte muitas vezes 
têm seu valor reduzido, pois são geralmente 
processadas como produtos menos nobres [4]. Por este 
motivo, através da salga, pretende-se agregar valor ao 
pescado da espécie Mugil Curema, aumentar seu sabor 
e prazo de validade, evitando-se também o seu 
desperdício por deterioração.

O objetivo deste trabalho foi o de avaliar a aceitação 
visual das tainhas da espécie M. curema submetidas ao 
processo de salga mista sob dois percentuais de 
salinidade.
Material e métodos

Os pescados utilizados neste projeto foram 
adquiridos no mês de junho de 2009, de uma peixaria 

localizada nas proximidades da BASE I do Instituto de 
Pesquisa e Preservação Ambiental Oceanário de 
Pernambuco, localizada na praia de Jaguaribe, Ilha de 
Itamaracá, Pernambuco.

Com o objetivo de se separar apenas indivíduos de M. 
Curema, todos foram analisados taxonomicamente, na 
BASE I, através de literatura especializada [5]. Apenas os 
exemplares da espécie M. Curema foram transportados em 
caixas térmicas com gelo para o Laboratório de alimentos 
Prof. Rodolpho Krutman, do Departamento de Tecnologia 
Rural, da Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE), para serem utilizados no processo de salga mista.

Um total de trinta e oito tainhas da espécie M. Curema,
com peso total de oito quilos e peso médio de 210 gramas, 
foram utilizadas. 

Para a salga mista foram realizados dois tratamentos, 
cada um contendo dezenove peixes, num total de quatro 
quilos de peixe para cada tratamento, que receberam 
diferentes concentrações de sal: 30% (Tratamento 1) e 20% 
(Tratamento 2).

A análise sensorial foi realizada por equipe de 100 
julgadores não treinados, sendo as características visuais 
analisadas mediante testes de aceitação por métodos 
afetivos, realizados em locais centrais. Os julgadores foram 
recrutados de forma aleatória (alunos da UFRPE, no bairro 
de Dois irmãos, alunos do Curso de Formação de 
Aquaviários (CFAQ) da capitania dos portos, no bairro do 
Recife e freqüentadores de bancas de revista, no bairro de 
Boa viagem) com idades variando de 18 à 55 anos, sendo
as amostras dos dois tratamentos (20% e 30%) avaliadas 
separadamente por cada julgador. O teste de aceitabilidade 
foi aplicado utilizando-se uma escala hedônica com valores 
de 1 a 9, onde o 1 representou desgostei extremamente, 5 
não gostei nem desgostei e 9 gostei extremamente 
conforme o modelo adotado por Minim [6] (Fig. 1).

Na análise estatística da aceitabilidade foi empregado o 
delineamento em blocos completos casualisados e os dados 
foram submetidos à análise de variância (ANOVA) 
complementada pelo teste de Tukey, baseado em Minim 
[6].
Resultados e Discussão



Foram entrevistadas cem pessoas e a análise 
sensorial permitiu a avaliação do produto (tainha 
salgada) e mediu a aceitação do mesmo. 

O tratamento 1 (salga a 30%) apresentou média de 
aceitação de 6,61 e o tratamento 2 (salga a 20%) uma 
média de 6,9. Há uma carência de trabalhos com salgas 
de pescado em relação à aceitação do produto. 

Batista [7] na produção de conserva de tilápia 
(Oreochromis niloticus) também utilizando método de 
aceitação por escala hedônica de nove pontos em 
atributos sensoriais de cor, odor, sabor, textura e 
qualidade geral, obteve notas de 6,78 a 7,56 e 6,67 a 
7,89 situando-se na escala “gostei ligeiramente” a 
“gostei muito” considerados como de boa 
aceitabilidade.

Na análise de aceitação de filés de jundiá Rhamdia 
quelen submetidos aos processos de defumação líquida 
e defumação tradicional, Gonçalves & Cezarini [8] 
obteve uma diferença significativa entre os dois
métodos de defumação empregados, sendo que o 
produto que obteve as melhores notas foi o defumado 
com fumaça líquida.

Ribeiro & Tobinaga [9] estudando a influência do 
sal, fumaça líquida e secagem na aceitação de produtos
de pescado utilizando filés de matrinxã Brycon 
cephalus obtiveram boas aceitabilidades na análise 
sensorial, em relação ao odor, sabor, textura e cor.

As notas dadas pelos julgadores na análise visual 
apesar de indicarem que o produto submetido a salga a
20% teve uma melhor aceitação, com a aplicação do 
tratamento estatístico ANOVA, verificou-se que não
houve diferença significativa entre os tratamentos (P < 
0,05) e ambos ficaram entre as escalas hedônicas 
“Gostei moderadamente” e “Gostei ligeiramente”.

 Este resultado permitiu evidenciar que as tainhas da 
espécie M. curema, submetidas aos processos de salga 
mista aos percentuais de 20% e 30 % de sal apresentaram 
uma boa aceitabilidade, podendo a salga ser uma 
alternativa de agregação de valor a o produto testado.
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Figura 1. Modelo de ficha de avaliação para o teste de aceitação utilizando escala hedônica de nove pontos.


