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RESUMO 

No presente trabalho, foi avaliado o efeito da atmosfera modificada associada à 

refrigeração como técnica de prolongar o tempo de vida útil do matrinxã (Brycon 

amazonicus). Foram utilizados no experimento 30 exemplares da espécie, os mesmos 

foram adquiridos de piscicultores regionais junto a Secretaria de estado de Produção 

Rural (SEPROR). Foi determinada a análise de composição centesimal da espécie e 

avaliada a qualidade microbiológica durante a estocagem. Os resultados das análises 

da composição centesimal para os filés de matrinxã: proteína (18,14 ± 0,66), umidade 

(73,48 ± 0,22), cinzas (1,21 ± 0,02), ninfext (2,40) e lipídios (5.06 ± 0,29), de acordo 

com esses resultados os peixes foram classificados como “medianamente gordos”. Os 

resultados das análises microbiológicas do matrinxã, para coliformes (<3 NMP/g) 

mostram um baixo índice de contaminação fecal em ambas as amostras, para a 

contagem de estafilococos, os exemplares embalados a ar apresentaram resultados 

que se encontram fora dos padrões exigidos pela legislação nos primeiros dias de 

estocagem, os exemplares embalados em atmosfera modificada também se 

enquadraram fora dos padrões, porém este resultado ocorreu apenas nos últimos dias 

de estocagem. Sendo assim, os peixes embalados em atmosfera modificada 

apresentaram melhor comportamento e que este tratamento prolonga o tempo de 

conservação das amostras.  

Palavras – chave: matrinxã, atmosfera modificada, análise microbiológica.  
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1 INTRODUÇÃO 

O gênero Brycon é largamente distribuído na América Central e do Sul 

podendo ser localizado nas Bacias do Orinoco, Prata e São Francisco (GOLDINNG, 

1980). Pertence à ordem Characiformes, a família characidae, subfamília Bryconynae 

e nome cientifico Brycon amazonicus (SANTOS, 2006).  A demanda por peixes 

frescos aumentou na última década devido a fatores como a alta qualidade nutricional 

e pela excelente propriedade organolépticas (MOHAN et. al. 2010). A população tem o 

hábito de adquirir pescado preferencialmente “in natura” e/ ou refrigerado. Em épocas 

de entressafras a procura aumenta nos pontos de venda que são mercados públicos e 

feiras livres. (GANDRA, 2011). Algumas espécies regionais que são facilmente 

encontradas em supermercados dentre eles os peixes matrinxã, tambaqui e algumas 

espécies de peixe liso também são conhecidos como bagres.  

O peixe quando retirado do ambiente aquático passa por uma série de 

transformações, dentre estas a mudança de temperatura e outros fatores naturais que 

levam a uma contínua deterioração, que naturalmente ocorre independentemente da 

forma de manuseio, porém, o manuseio adequado retardará a velocidade de 

degradação do pescado, mantendo o alto grau de frescor por mais tempo (VIEIRA< 

2003). O pescado é um produto muito susceptível a deterioração, os motivos que 

levam a esta degradação contínua é devido a alta atividade de água, composição 

química e pH próximo a neutralidade, tais fatores contribuem para a ação microbiana 

acelerando as alterações durante o armazenamento, onde possivelmente ocorrerá a 

oxidação lipídica (FRANCO e LANDGRAF, 2005; IGLESIAS et al., 2012). 

A microbiota do peixe é respectivamente constante, e é influenciada por fatores 

ambientais patogênicos ou indicadores de poluição fecal. Raramente são encontrados 

em pescado recém – capturado, porém após a captura a microbiota passa por 

mudanças devido a manipulação inadequada e a meio de transporte inadequados 

(CARDOSO et. al., 2003).  O uso de EAM (Embalagem em Atmosfera Modificada) em 

pescado é eficiente para a conservação dos parâmetros físico – químicos, inibindo a 

biota normal de decomposição e mantendo dentro dos limites de aceitabilidade 

(SOUZA, 2004). A mudança de temperatura tem maior impacto na atividade 

enzimática e microbiana, esta variável é responsável pela deterioração ou 

conservação de pescado quando associada à baixa temperatura possibilitando assim 

um aumento considerável do tempo de prateleira (HUSS, 1999). 
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De acordo com a preferência do consumidor por produtos minimamente 

processados, empresas do ramo realizam investimentos dando prioridades a produtos 

minimamente processados. No ramo de processamento e autosserviço, estas realizam 

investimentos dando ênfase em recursos para a exploração e comercialização de 

produtos acondicionados em embalagens com atmosfera modificada (JUNIOR, 2010). 

A atmosfera modificada pode conter apenas um tipo de gás ou composição de outros 

gases, sendo os mais utilizados o dióxido de carbono (CO2), oxigênio (O2), nitrogênio 

(N2). A composição destes gases depende do tipo de alimento a ser embalado, pois é 

levado em consideração as características microbiológicas e organolépticas 

(IGLESIAS, 2012).  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Atmosfera modificada  

A embalagem em atmosfera modificada (EAM) consiste na substituição do ar, 

no interior da embalagem, por uma mistura de gases (O2, CO2 e N2) ao redor do 

produto. O aumento do prazo comercial desse método de conservação de alimentos é 

devido ao efeito inibitório do gás carbônico sobre os diferentes tipos microbianos. 

Aumentos significativos na validade comercial de produtos frescos e curados, 

obtidos com o uso de EAM, têm reduzido perdas devido à deterioração precoce e 

aumento da distribuição de produtos de alta qualidade. Misturas gasosas contendo 

CO2, N2 e O2 em uma variedade de combinações são usadas também em produtos 

frescos, podendo ser com alta concentração de O2 (80%) ou baixa (16%), nas quais o 

N2 é usado como um gás inerte de enchimento combinado com uma determinada 

proporção de CO2 que inibe os microrganismos. Estes sistemas usam filmes de 

embalagem com barreira ao O2 e quase sempre estas embalagens são mantidas 

durante a estocagem e distribuição a 4° C (HOLLEY, GILL 2005). 

Pesquisadores na área de microbiologia de alimentos têm demonstrado que a 

EAM prolonga a validade comercial de diversos alimentos, porém, não é suficiente 

para eliminar de forma efetiva os microrganismos deteriorantes e principalmente os 

patogênicos (MANTILLA, 2010). 

2.2 Deterioração do pescado 

O estado designado por “deteriorado” é influenciado por fatores ligados à 

espécie, estado de nutrição, idade (maturidade sexual), além das ações humanas 

durante o manejo e captura do pescado, que por sua vez, interferem na velocidade de 

transformação post-mortem. A deterioração pode ser indicada pelos seguintes sinais 

evidentes: detecção de odores e sabores desagradáveis, formação de muco, produção 

de gás, coloração anormal e alterações na textura. O desenvolvimento destes sinais é 

devido a um conjunto de fenômenos auto líticos microbiológicos e químicos (CONNEL, 

1998; HUSS, 1997). 

A deterioração bacteriana do pescado não se inicia até o término da rigidez 

cadavérica, uma vez que o potencial hidrogeniônico (pH) encontra-se baixo, devido à 

produção de ácido lático durante a glicólise. Logo, quanto mais prolongada for a 

rigidez, maior será o tempo de conservação do pescado. O rigor mortis é abreviado 
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pela exaustão do pescado, falta de oxigênio e temperaturas elevadas, sendo 

prolongado pela redução do pH e resfriamento adequado (CONNEL, 1988). 

2.3 A microbiota do peixe 

A microbiota do peixe vivo depende da carga microbiana das águas onde este 

vive. No muco que recobre a superfície externa do pescado já foram encontradas 

bactérias do gênero Psedeumonas, Acitenobacter, Moraxella, Alcaligenes, 

Microccocus, Flavumbacterium, corynebacterium, Sarcina, Serratia, Vibrio e Bacillus. 

As bactérias existentes na superfície do pescado procedente de aguas temperadas 

são, principalmente, psicrófilas, enquanto no pescado procedente de águas tropicais 

as bactérias são encontradas, sobretudo, mesófilas. A microbiota do pescado de água 

doce é composta por espécies dos gêneros Aeromonas, Lactobacillus, 

Brevidumbacterium, Alcaligenes e Streptoccocus, além da maioria dos gêneros 

encontrados em água salgada. No intestino do pescado de origem marinha ou de água 

doce, estão presentes os gêneros Alcaligenes, Pseudomonas, Flavumbacterium, 

Vibrio, Bacillus, Clostridium e Escherichia (FRAZIER; WESTHOFF, 1993). 

2.4 Análises microbiológicas  

  As análises microbiológicas não fornecem informações sobre o frescor do 

pescado, mas permitem detectar a presença de bactérias patogênicas, 

microrganismos indicadores de contaminação fecal, fungos ou até práticas de 

manuseio deficientes. (ESTEVES et. al.; 2007). 

2.4.1 Estafilococos coagulase positiva 

   A contaminação é responsável por surtos de origem alimentar. É um 

organismo tolerante ao sal, pode desenvolver-se em alimentos que contenham 25% 

p/p de sal, no entanto, as demais condições permitam que crescimento seja ótima, um 

exemplo é a atividade de água (A w), que deve ser de 0,85. (FILHO et. al.;2003). 

   A bactérias do gênero estafilococos são cocos Gran-positivos, pertencentes a 

família Micrococcaceae, são facultativas anaeróbias, com maior crescimento sob 

condições aeróbias, quando então produzem catalase. Está presente em animais e 

homem, é na cavidade nasale o principal hábitat dos estafilococos e a partir deste foco 

atingem tanto a epiderme e feridas como ar, água, solo, leite, esgoto e qualquer 

superfície ou objeto que tenha entrado em contato (FRANCO e LANDGRAF, 2005). 

 



9 

 

2.4.2 Coliformes  

            A expressão, coliformes tolerantes, na maioria das vezes, é empregado 

para identificar este organismo, sendo mais conhecido como coliforme total. O 

Escherichia coli é o mais conhecido e mais fácil de ser diferenciada de outros 

microorganismos (SILVA et. al.; 2007). 

            O Escherichia coli tem como habitat natural o trato entério do homem e 

do animal. Quando está presente em alimento é porque houve falta de higiene e 

armazenamento inadequada, considerada indicadora mais especifica de contaminação 

fecal e da eventual presença de organismos (MELLO, 2009).  

2.4.3 Salmonella sp 

            O gênero Salmonella pertence à família Enterobactericeae e 

compreendem bacilos Gran-negativos não produtores de esporos. São anaeróbios 

facultativos, produzem gás a partir de glicose e são capazes de utilizar citrato como 

única fonte de carbono. É considerado um microrganismo que causam doenças de 

origem alimentar. O trato intestinal do homem e de animais o principal reservatório 

natural (FRANCO e LANDGRAF, 2005). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

3.1 MATÉRIA PRIMA 

Os exemplares da espécie utilizados no experimento foram adquiridos de 

piscicultores regionais cadastrados junto a Secretaria de Estado de Produção Rural 

(SEPROR), que assumiram a responsabilidade em fornecer o quantitativo de amostras 

(30 exemplares). Os peixes foram capturados, abatidos por hipotermia e 

acondicionados em caixas isotérmicas com gelo na proporção de 1:1 (gelo/peixe) e 

transportados para o laboratório de tecnologia do pescado da Universidade Federal do 

Amazonas. 

3.2 Processamento  

Os exemplares foram  lavados em água com hipoclorito de sódio (5 ppm) por 5 

minutos com a finalidade de inibir a proliferação de microrganismos na superfície. 

Depois de eviscerados, foram novamente lavados dessa vez com NaCl (5%) durante 5 

minutos com a finalidade de retirar o excesso de sangue e eventuais sujidades 

superficiais.  

3.3 Embalagem e estocagem 

Após terem sido drenadas por 10 minutos, as amostras foram embaladas em 

sacos plásticos, de marca Suzuki Coex, 5 camadas, 180 micras, 20 x 55 cm, em 

seguida, foi realizado o tratamento com o gás CO2 (100%) em embalador e selador a 

vácuo modelo 200 – B marca selovac. As embalagens foram etiquetadas sorteadas 

aleatoriamente para evitar possíveis interferências da refrigeração. Por fim, as 

amostras foram armazenadas em geladeira marca Brastemp, vertical, modelo/tensão 

(V) BRV28/127 em temperatura 2 ± 1 °C. 

3.4 Análise da composição centesimal 

As analises da composição centesimal foram procedidas conforme as Normas 

Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (1985) e AOAC (1990): 

3.4.1 Proteína – Foi realizada pelo método MICRO – KJEDHAL, e foi usado o 

fator de conversão de 6,25. 

3.4.2 Umidade – Foi determinada pelo método gravimétrico, através de perda 

de massa do material, foram congelados e liofilizados em liofilizador LS300 da 

empresa Terrone Equipamentos Ltda. 
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3.4.3 Lipídios – Foram determinados pelo método de soxlet para extração e 

purificação dos lipídios totais. 

3.4.4 Cinza (Resíduo Mineral Fixo) – Foram pesados 2 g da amostra e 

cápsula de porcelana, previamente aquecida em mufla a 550°C, resfriada em 

dissecador até a temperatura ambiente, e pesada. Foi carbonizada em temperatura 

baixa em fogão industrial e incinerada em mufla a 550°C. Poste riormente resfriada em 

dissecador até a temperatura ambiente e pesada. Após ter ficado cinza ou branco. 

3.5 Análise microbiológica 

Foram analisados durante 35 dias de estocagem em refrigeração. As amostras 

foram retiradas da parte lombar da matrinxã. Em seguida, realizadas as análises para 

a detecção de Salmonela (Detecção presuntiva), estafilococos coagulase positiva, 

coliformes termo tolerantes e ambientais (NMP por grama de pescado), psicotrófilos e 

mesófilos (SILVA, et al. 2007). 

3.6 Análise estatística 

Para os resultados da análise centesimal, peso e comprimento dos exemplares 

foi avaliado através do estudo quantitativo onde os dados foram agrupados, ordenados 

e transferidos para um banco de dados do Excel 2000, em seguida, determinadas as 

médias e desvio de padrão. 

As análises microbiológicas foram tratadas com medias e comparadas com a 

legislação brasileira vigente. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os exemplares de matrinxã (Brycon amazonicus) apresentaram comprimento 

padrão 35,12cm ± 1,48, peso inteiro 0,890g ± 1,16 e peso eviscerado 0,752g ± 0,12. 

Estes dados mostram que os mesmos estavam dentro do tamanho comercial. 

BATISTA (2003) analisou a composição centesimal do músculo de matrinxã (Brycon 

cephalus) e encontrou valores médios de umidade (72,3%), extrato etéreo (7,5%), 

proteína (18,4%) e cinzas (0,9%).  

Para as análises realizadas com as amostras do tecido muscular dos filés de 

matrinxã (Brycon amazonicus), os resultados obtidos estão descritos na tabela 1: 

Tabela 1 – Composição centesimal (%) do filé de matrinxã   

Amostra Proteína% Umidade% Cinzas% Ninfext Lipídios% 

Matrinxã 18,14 ± 0,66 73,48 ± 0,22   1,21 ± 0,02 2,40   5,06 ± 0,29 

1n=3 amostras ± desvio padrão 

Comparando os resultados com o trabalho de BATISTA (2003), observa-se 

baixa diferença nos mesmos. ACKMAN (1989) classificou os peixes em categoria 

conforme o teor de lipídios: altamente gordo >8; medianamente gordo 4 – 8; baixo teor 

de gordura 2 -4; magro < 2. De acordo com essa literatura e os resultados obtidos 

neste trabalho, os exemplares estão classificados como medianamente gordos.  

Segundo OGAWA (1999), o músculo do pescado contém de 60% a 85% de 

umidade, variando com a espécie, época do ano, idade, sexo e estado nutricional. O 

estudo de MACEDO – VIEGAS (2000) com matrinxã inteiro encontrou valores médios 

de umidade que se situam no limite inferior da faixa citada por OGAWA (1999), 

embora se trate de peixes inteiros e não somente da parte muscular. Foram 

encontrados neste trabalho, com exemplares inteiros, valores médios de umidade 

(61,64%), proteína (18,58%), lipídios (14,66%) e cinzas (2,38%).  De acordo com os 

dados de umidade deste trabalho, os exemplares se encontram na faixa citada por 

OGAWA (1999).  

Os resultados das análises microbiológicas da parte lombar do matrinxã estão 

descritas nas tabelas abaixo:  
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Tabela 2. Análise microbiológica da matrinxã embalada a ar. 

Dias 

Coliformes 45°C 

(NMP/g) 

Estafilococus 

coagulase + ( 

UFC/g) 

Bactérias 

Psicrófilas(UFC/g) 

Bactérias 

Mesófilas(UFC/g) 

Salmonella 

sp.(25g) 

0 < 3 5,5 x 101 0 0 Ausência 

7 < 3 3,1 x 102 9,4 x 103 2,9 x 103 Ausência 

14 < 3 4,1 x 102 1,7 x 104 7,6 x 104 Ausência 

21 < 3 2,1 x 103 1,1 x 105 6,4 x 104 Ausência 

28 <3 6,2 x 102 2,8 x 105 3,8 x 105 Ausência 

35 <3 1,1 x 104 2,1 x 105 2,2 x 105 Ausência 

Legislação( 

BRASIL, 2001) 10² UFC/g  máx. 5x10²UFC/g n.d n.d Ausente 

 

 

 

Tabela 3. Análise microbiológica da matrinxã embalada em atmosfera modificada CO2 (100%) 

Dias 

Coliformes 45°C 

(NMP/g) 

Estafilococus 

coagulase + ( 

UFC/g) 

Bactérias 

Psicrófilas(UFC/g) 

Bactérias 

Mesófilas(UFC/g) 

Salmonella 

sp.(25g) 

0 < 3 5,5 x 101 0 0 Ausência 

7 < 3 1,0 x 102 8,2 x 104 2,4 x 103 Ausência 

14 < 3 3,83 x 102 3,6 x 104 9,5 x 103 Ausência 

21 < 3 3,6 x 102 8,6 x 104 4,5 x 104 Ausência 

28 <3 3,5 x 102 2,0 x 103 5,5 x 103 Ausência 

35 <3 1,2 x 103 1,9 x 102 9,6 x 103 Ausência 

Legislação( 

BRASIL, 2001) 10² UFC/g  máx. 5x10²UFC/g n.d n.d Ausente 

 

Nas tabelas 2 e 3, os resultados obtidos através das análises para o número 

mais provável de coliformes (<3 NMP/g) em ambas as amostras. Constatando um 

baixo índice de contaminação fecal nas amostras estudadas. FRANCO (2005) cita que 

os microrganismos indicadores são grupos ou espécies que, quando presentes em um 

alimento, podem fornecer informações sobre a ocorrência de contaminação fecal, 

sobre a provável presença de patógenos ou sobre a deterioração potencial de um 
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alimento, além de poder indicar condições sanitárias inadequadas durante o 

processamento, produção ou armazenamento.  

A legislação brasileira não determina limites para a contagem em placas de 

bactérias mesófilas em pescado, dessa forma os valores encontrados não podem ser 

comparados a um padrão específico. Percebe-se que a amostra embalada em 

atmosfera modificada foi a que apresentou melhor comportamento. Comparando as 

amostras embaladas em atmosfera modificada com o controle, os resultados 

referentes à análise de microrganismos psicotrófilos para atmosfera modificada (1,9 

x102 UFC/g). Em estudos com a sardinha (Sardinella brasiliensis), TEODORO (2007) 

comparou o comportamento de crescimento bacteriano em diferentes tipos de 

atmosfera modificada relacionando o tempo de duplicação com a fase de latência, e 

concluiu que a amostra embalada em atmosfera modificada com 100% de CO2 foi a 

que apresentou o melhor comportamento, pois apresentou o maior tempo de 

duplicação (19,83 horas) e a maior fase de latência (5,42 dias), sendo assim, essa 

amostra foi a que apresentou maior tempo de espera e de crescimento de bactérias.  

Para a contagem de estafilococos coagulase positiva, a amostra embalada a ar 

apresentou nos 15 primeiros dias o resultado (4,1 x 102 UFC/g), se enquadrando fora 

dos padrões estabelecidos pela legislação brasileira. Na amostra embalada com 

atmosfera modificada (1,2 x 103 UFC/g), também fora dos padrões estabelecidos pela 

legislação, porém, este resultado só ocorreu no 35º dia, enquanto a amostra embalada 

a ar no 15° dia já estava fora desses padrões. Portanto, evidenciou-se que o 

tratamento prolongou o tempo de conservação por um período de 15 dias a mais do 

que a outra amostra. FRANCO; LANDGRAF (2008) relatam que altas densidades de 

estafilococos em alimentos constituem risco à saúde humana, dado o seu potencial 

toxigênico, essas toxinas estafilocócicas são solúveis em água e soluções salinas, 

permitindo a sua rápida difusão no alimento contaminado.  

Os resultados obtidos para Salmonella, em todas as amostras, apresentaram 

ausência deste microrganismo, sendo considerado um resultado satisfatório, pois se 

trata de um microrganismo patogênico que pode causar enfermidades transmitidas por 

alimentos.  
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5 CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados encontrados através da análise de composição 

centesimal os exemplares foram classificados como medianamente gordos e se 

encontraram dentro dos limites de umidade estabelecidos. Os resultados encontrados 

para as análises microbiológicas permitem concluir que a amostra embalada em 

atmosfera modificada foi a que apresentou melhor comportamento, ou seja, houve 

menor crescimento bacteriano. Não houve presença de Salmonela em nenhuma das 

amostras; comparando os tipos de tratamento, houve diferença significante na 

presença de bactérias mesófilas e psicotrófilas, apresentando menor crescimento nos 

exemplares embalados em atmosfera modificada; quanto os coliformes constatou-se 

um baixo índice de contaminação fecal em ambas as amostras; observou-se maior 

contaminação de estafilococos nas duas amostras, encontraram-se resultados que 

não se enquadram dentro dos padrões da legislação brasileira, porém nos exemplares 

embalados em atmosfera modificada, essa maior contaminação ocorreu apenas nos 

últimos dias de estocagem. Portanto, pode-se dizer que a atmosfera modificada 

prolonga o tempo de vida útil do matrinxã (Brycon amazonicus). 
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