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Introdução

A espécie Mugil curema foi primeiro descrita por 
Valenciennes, em 1836. É um peixe nectônico que vive 
formando grandes cardumes em águas rasas próximas 
às praias, nas áreas de recifes, em lagoas salobras, 
sendo muito abundante nos estuários. Têm distribuição 
geográfica em águas tropicais do Atlântico e do 
Pacífico, alimenta-se de algas e microorganismos do 
lodo e substrato, são ovíparos com fecundação externa. 
Os mugilídeos em geral desovam no mar e os jovens 
locomovem-se para águas costeiras, penetrando nos 
estuários [1,2].

As espécies de peixes de pequeno porte muitas vezes 
têm seu valor reduzido, pois são geralmente 
processadas como produtos menos nobres [3].

O princípio básico da salga consiste na remoção de 
certa quantidade de água do músculo do peixe e sua 
parcial substituição por sal. O objetivo dessa operação 
é diminuir a atividade de água (Aa) do produto para 
aumentar sua estabilidade microbiana, química e 
bioquímica e também contribuir para o 
desenvolvimento de características desejáveis de aroma 
e sabor nos produtos [4].

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 [5].

O objetivo deste trabalho foi o de avaliar a qualidade 
microbiológica da tainha Mugil curema submetida 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 [6]. 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. Os percentuais de sal foram de 20% e 
30% sob o peso eviscerado, descamado e descabeçado.

Três amostras do pescado fresco (Fig. 1A) e três 
amostras do pescado salgado foram embaladas em sacos 
plásticos para posterior análise microbiológica.

Os testes de Mesófilos, Halófilos e Coliformes 
termotolerantes foram determinados no laboratório de 
Processamento e Análises de Alimento do Departamento de 
Tecnologia Rural – UFRPE (Fig.1B e Fig. 1C), de acordo 
com os procedimentos contidos na resolução RDC nº 12 de 
02 de janeiro de 2001, da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária [7].

Resultados e Discussão

Considera-se impróprio para o consumo, o pescado que 
apresentar doenças microbianas que possam prejudicar a 
saúde do consumidor, segundo o Art. 445 do Regulamento 
de Inspeção Industrial de Produtos de Origem Animal 
(RIISPOA) [8].



A contagem padrão tem sido usada como indicador 
da qualidade higiênica dos alimentos. Sua presença em 
grande número indica matérias-primas excessivamente 
contaminadas, limpeza e desinfecção inadequadas das 
instalações e equipamentos, processamento e/ou 
conservação dos alimentos de maneira inadequada.

Antes da salga o número de mesófilos aferido foi 5,5 
x 105 UFC/g e após a salga o tratamento 1 (30%) 
apresentou 7,15 x 108 UFC/g  e o tratamento 2 (20%) 
Apresentou 2,015 x 109 UFC/g.

O preparo do pescado em filé exige maior 
manipulação quando comparado ao peixe fatiado em 
postas [9,10]. Os Mesófilos Aeróbios tendem a 
multiplicar-se nas etapas do tratamento do pescado 
fresco por causa da manipulação, fato esse que pode ter 
ocasionado a multiplicação, pois durante a salga o 
pescado sofreu manipulação também durante a 
prensagem e secagem.

Apesar da resolução RDC n°12 da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, de 12 de janeiro de 2001, não 
estabelecer enumeração de bactérias halofílicas como 
parâmetro microbiológico em pescados, é de suma 
importância os testes de contagem destas bactérias, 
pois contaminação do alimento por esse grupo de 
microrganismos pode representar riscos à saúde de seus 
consumidores e a presença delas na salga pode 
determinar também, se os sais utilizados nos 
procedimentos foram de qualidade aceitável.

Antes da salga, o número de bactérias halofílicas 
aferido foi 3,4 x 108 UFC/g e após a salga o tratamento 
1 (30%) apresentou 1,04 x 109 UFC/g  e o tratamento 2 
(20%) apresentou 8,45 x 108 UFC/g .

A resolução RDC n°12 da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, de 12 de janeiro de 2001, anexo 1, 
item 7, letra “C”, estabelece um limite de (102 NMP/g) 
de coliformes termotolerantes.

Rall [11] verificaram a presença de coliformes 
termotolerantes (CT) em amostras de peixe fresco 
analisadas, com variações de < 3 a 93 NMP/g. 

Essa contagem de 93 NMP/g também foi verificada
neste trabalho antes da salga e depois foi notado um 

grande decréscimo para 7,4 até < 3,0 NMP/g, isso se deve a 
ação do sal, pois os coliformes termotolerantes não são 
resistentes a teores elevados de sal.

Em ambos os tratamentos os níveis de coliformes 
termotolerantes ficaram dentro dos padrões estabelecidos 
pela lei.
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Figura 1. Exemplares de tainha submetidas a analise microbiológica no laboratório de Processamento e Análises de 
Alimento do Departamento de Tecnologia Rural – UFRPE (Fig.1A); Procedimento de contagem de bactérias (Fig. 1B). 
Equipamento Phoenix utilizado na contagem dos microorganismos (Fig. 1C).


