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Introdução
A industrialização do pescado no Brasil baseia-se, principalmente, na elaboração de

produtos congelados, salgados e enlatados, sendo quase nula a produção de defumados,
marinados ou fermentados. A introdução da fermentação anaeróbica, associada às bactérias
láticas é capaz de interromper temporariamente ou definitivamente os processos bioquímicos
oxidativos e a deterioração microbiana (Cleveland et al., 2001).

A anchoita (Engraulis anchoita) é uma espécie alternativa, oriunda de um estoque
virgem na costa brasileira com possibilidade de uma explotação sustentável. Embora uma
grande biomassa esteja disponível de forma sazonal, os estoques desta espécie são
subutilizados como recurso pesqueiro (Castello & Castello, 2003). Este trabalho avaliou a
atividade do Lactobacilus plantarum e o seu efeito na fermentação da anchoita.

Metodologia
O estudo foi desenvolvido utilizando a anchoita (Engraulis anchoita) capturada pelo

navio oceanográfico Atlântico Sul pertencente a Universidade Federal do Rio Grande/RS. O
cultivo iniciador utilizado foi a cepa Lactobacillus plantarum. Posteriormente ao
desenvolvimento da cultura, porções de 10 mL equivalentes a 108 UFC mL-1 foram transferidas
para as cubas de fermentação (De Martinis & Franco, 1997). Os tratamentos foram
desenvolvidos de forma independente, variando-se apenas um dos parâmetros operacionais
(cloreto de sódio ou glicose).

Foram avaliadas as amostras durante 0, 7, 14, 21 e 28 dias. O frescor do fermentado
foi avaliado através da determinação de bases voláteis totais (BVT) e trimetilamina (TMA) e
quantificada segundo a metodologia descrita por Contreras – Guzmán (1994). A medição do
pH foi realizada homogeneizando-se 10 g de amostra com água destilada (AOAC, 1997).

Resultados e Discussão

No presente estudo os resultados referentes às alterações do frescor bases voláteis
totais (BVT) do fermentado estão apresentados na Figura 1.
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Figura 1. Resultado da produção de bases voláteis totais durante a fermentação da anchoita
pelo L. plantarum.

Os resultados obtidos na avaliação de bases voláteis totais registrou concentração
máxima de 16.08 mgN/100 g após 28 dias de fermentação não ultrapassando o limite de 30 mg
N/100g estabelecido como aceitável pela legislação vigente (Brasil, 1981).

Os resultados referentes a produção de trimetilamina (TMA) do fermentado estão
apresentados na Figura 2.
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Figura 2. Resultado da produção de trimetilamina durante a fermentação da anchoita pelo L.
plantarum.

Os resultados obtidos na avaliação de trimetilamina registrou concentração máxima de
5.03 mgN/100 g após 28 dias de fermentação não atingindo o limite de 10 mg N/100g
estabelecido como aceitável pela legislação vigente (Brasil, 1981).

As alterações do pH desenvolvida durante a fermentação são apresentadas na Figura
3. Na medida em que o processo se desenvolveu, houve redução do pH com tendência a
estabilização entre 3,8 e 4,1 aos 28 dias de fermentação .
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Figura 3. Variação do pH durante a fermentação da anchoita pelo L. plantarum.
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O efeito da redução do pH sugere como causa a produção de ácido lático, inibindo a
multiplicação dos micro-organismos deterioradores ao mesmo tempo que permite a seqüência
do processo de fermentação

Conclusão
A pesquisa conclui que a fermentação da anchoita é passível de ser obtida com o

auxílio do Lactobacilus plantarum. Com 28 dias de fermentação, o limite de frescor exigido para
o consumo ficou dentro dos padrões da legislação brasileira.

Referências Bibliográficas
Association of Official Analytical Chemists - AOAC. Official methods of analysis of the ssociation
of Official Analytical Chemistry. 16th.ed. Washington; 1997. p. 1141.
Castello, L.; Castello, J. P. Anchovy stocks (Engraulis anchoita) and larval growth in the SW
Atlantic. Fisheries Research. 59: 409-421, 2003.
Cleveland, J.; Montville, T. J.; Nes, I.F.; Chikindas, M. L. Bacteriocins: safe, natural
antimicrobials for food preservation. International Journal of Food Microbiology. 71: 1-20,
2001.
BRASIL. Ministério da Agricultura. Métodos Analíticos Oficiais para Controle de Produtos de
Origem Animal e seus Ingredientes. Métodos Físico-Químicos. Brasília, DF, 1981
De Martinis, E. C. P.; Franco, B. D. G. M. Inhibition of foodborne by bacteriocin-producing
Leuconostoc spand Lactobacillus sake isolated from “lingüiça frescal”. Revista de
Microbiologia. 28(4):284-287, 1997.


