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Introdução

A deposição de microrganismos em uma determinada superfície e a conseqüente

formação de biofilme não são somente fenômenos que ocorrem naturalmente, mas também

estratégias desenvolvidas pelos microrganismos para se protegerem de fatores externos

agressivo, estes microrganismos podem ser patógenos .Nos últimos anos o consumidor tem

aumentado a exigência por alimentos seguros, especialmente no âmbito da contaminação

microbiológica, preocupados com os danos relacionados às doenças transmitidas por

alimentos(MACHADO, 2005). Verjeborg et al. (2008) em seus estudos verificaram que o pré-

condicionamento de superfícies inertes com  extratos protéicos de pescado, reduz

significativamente a fixação de bactérias como Escherichia coli e Klebsiella spp. nestas.

A anchoita (Engraulis anchoita) é um peixe pelágico que por sua condição de habitat,

ao formar grandes cardumes, e ser excelente fonte protéica despertam interesse industrial. Ela

se encontra amplamente disponível em águas brasileiras, porém sem exploração comercial

(MACHADO, 2005). O presente trabalho tem por objetivo avaliar o efeito de isolados protéicos

obtidos a partir de co-produtos de anchoita (Engraulis anchoita), como alternativa para inibir o

desenvolvimento de biofilmes microbianos de E. coli garantindo a segurança alimentar dos

consumidores, bem como aumentar a vida útil dos alimentos.

Metodologia

Matéria – prima
O experimento será realizado em triplicata, utilizando espécimes de anchoita,

capturados em cruzeiros realizados pelo Navio Oceanográfico Atlântico Sul da Universidade

Federal do Rio Grande (FURG), na zona costeira do sul do Brasil. Esta será caracterizada

quanto ao seu tamanho e após será armazenada abordo e imersa em gelo e água do mar (1:1)

em caixas de polietileno.

Caracterização da amostra
A matéria–prima (pescado inteiro (in natura), músculo e co–produtos) será

homogeneizada nas diferentes frações em blender de aço inoxidável para posterior

caracterização da composição de acordo com a metodologia oficial (AOAC, 2000). O frescor da
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anchoita in natura, músculo e co–produtos será avaliado através pH, bases voláteis totais (N -

BVT) e trimetilamina (N - TMA) conforme descrita pela AOAC (2000).

Preparo e Aplicação do Isolado Protéico
O isolado protéico de co-produtos de anchoita será obtido por solubilização alcalina e

posterior precipitação isoelétrica conforme metodologia adaptada de Kristinsson (2005). O

ensaio da formação de biofilme em placas será realizado conforme descrito Vejborg et al.

(2008).

Resultados Esperados
Os resultados esperados estão baseados no que foi estudado por Vejborg et al. (2008)

em seus experimentos, verificou que as superfícies revestidas com isolados protéicos de

pescado reduziam significativamente a formação de biofilmes microbianos. A anchoita é uma

espécie de pequeno porte, seu processamento resulta em grande número de co – produtos,

que podem ser utilizados como matéria-prima para obtenção de isolados protéicos.

Considerações Finais
Através de estudos será possível avaliar o uso de compostos naturais, derivados de

co–produtos da industrialização da anchoita que não são destinados para produtos de valor

agregado. Isto será alternativa para a redução da quantidade de agentes químicos artificiais

utilizados em alimentos para manter a segurança alimentar dos mesmos.
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