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Introdução

O pescado, em especial o atum por ser uma das espécies mais abundantes no país, tem um
papel importante na alimentação humana por possuir alto valor nutricional (CONTRERAS-
GUZMÁN, 1994). A deterioração do pescado é um fenômeno variável, determinado pela
composição do músculo e, pela carga microbiana presente. É favorecida, ainda, pela falta de
refrigeração, más condições de higiene e acondicionamento inadequado durante o processo de
manipulação e transporte (AGNESE, 2001). O presente trabalho teve por objetivo avaliar os
resultados das análises microbiológicas de atum (Katsuwonus pelamis) in natura e cozido
congelado.

Metodologia

A matéria-prima utilizada foi o atum (Katsuwonus pelamis), fornecido pela Leal Santos
Alimentos Ltda. Foram analisadas amostras de pescado in natura e lombo de atum cozido
congelado. As amostras foram obtidas de um lote capturado próximo ao Chuí/RS.
Na avaliação microbiológica foram feitas as contagens de micro-organismos aeróbios viáveis e
Staphylococcus coagulase positiva, a avaliação de coliformes a 45°C e a detecção de
Salmonella sp., todas avaliações foram realizadas conforme metodologia da APHA (1992).

Resultados e Discussão

No presente estudo os resultados referentes às análises microbiológicas do atum in natura e
cozido congelado estão apresentados nas Tabelas 1 e 2 respectivamente.

Tabela 1. Resultados das análises microbiológicas do atum (Katsuwonus pelamis) in natura.

Amostras Coliformes a
45ºC (NMP/g)

Staphylococcus
coagulase positiva

(UFC/g)

Micro-organismos
aeróbios viáveis

(UFC/g)

Salmonella
sp.

(25g)
A1 < 3 <101 3,7 x 103 Ausência

A2 < 3 < 101 5,8 x 103 Ausência

A3 < 3 16,4 x 102 9,0 x 103 Ausência

A4 < 3 < 101 0,37 x 103 Ausência

A5 < 3 0,5 x 102 15,3 x 103 Ausência

A6 <3 <10¹ 0,53 x 10³ Ausência

A7 <3 36,0 x 10² 5,0 x 10³ Ausência

A8 <3 0,25 x 10² 0,73 x 10³ Ausência
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Tabela 2. Resultado das análises microbiológicas do atum (Katsuwonus pelamis) cozido
congelado.

A RDC nº 12 da ANVISA (2001) determina para pescado e produtos de pesca, especificamente
in natura, fresco, refrigerado e congelado o valor máximo de 102 NMP bactérias coliformes a
45ºC, enquanto o ICMSF (2000) sugere padrões entre 4 e 400 para a contagem de coliformes
totais. Todos os resultados obtidos nesta análise se encontram em conformidade com a
legislação vigente, visto que no processamento de alimentos não são aceitas práticas que
permitam a presença de coliformes devido aos padrões de Boas Práticas de Fabricação.
Os resultados microbiológicos para Salmonella em 25 g e coliformes a 45ºC se encontram em
conformidade com a legislação vigente (ANVISA, 2001 e ICMSF, 2000) que prevê a ausência
de ambos microorganismos. A legislação brasileira não prevê limites para contagem em placas
de bactérias aeróbicas mesófilas em pescado. Porém, resultados mostram que esta contagem
estava dentro do padrão estabelecido pelo ICMSF (2000), onde nenhuma amostra pode
ultrapassar o valor de 107 UFC/g.

Conclusão

As amostras apresentaram enumerações de microorganismos aeróbios mesófilos viáveis e
Staphylococcus coagulase positiva dentro dos limites aceitáveis.  Todas as amostras
apresentaram resultados negativos com relação à detecção de Salmonella sp e coliformes
fecais. O pescado utilizado se encontrava em boas condições para o processamento,
evidenciadas pela avaliação microbiológica.

A9 <3 <10¹ 24,7 x 10³ Ausência

A10 <3 0,3 x 10² 1,1 x 10³ Ausência

Amostras Coliformes a
45ºC (NMP/g)

Staphylococcus
coagulase positiva

(UFC/g)

Micro-organismos
aeróbios viáveis

(UFC/g)

Salmonella
sp.

(25g)
A1 < 3 >10¹ 3,7 x 10² Ausência

A2 < 3 16,63 x 10³ 3,2 x 10² Ausência

A3 < 3 15 0,5 x 10² Ausência

A4 < 3 65 9,4 x 10² Ausência

A5 < 3 30 <10¹ Ausência

A6 < 3 <10¹ 5,8 x 10² Ausência

A7 < 3 <10¹ 0,7 x 10² Ausência

A8 < 3 <10¹ 8,2 x 10² Ausência

A9 < 3 57 2,3 x 10² Ausência

A10 < 3 <10¹ 0,3 x 10² Ausência
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