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RESUMO 
 

O objetivo desta pesquisa foi criar subsídio científico para o estabelecimento 
de critérios específicos para a avaliação da qualidade da espécie tilápia do Nilo 
(Oreochromis niloticus) cultivada; eviscerada e estocada em gelo, associando 
análises sensoriais, físico-químicas e bacteriológicas. As análises sensoriais 
consistiram de Análise Descritiva Quantitativa (ADQ) para o pescado cozido, Método 
de Índice de Qualidade (MIQ) para avaliação do pescado cru, em amostras 
estocadas por 22 dias e, ainda Teste de Aceitação com julgadores não treinados em 
amostras cozidas de peixes estocados por 01 a 15 dias. Foram realizadas contagens 
de bactérias heterotróficas aeróbias mesófilas (CBHAM) e heterotróficas aeróbias 
psicrotróficas (CBHAP), estimativa do número mais provável de Enterococcus spp. e 
pH em amostras com e sem pele estocadas por 28 dias, além da determinação das 
bases voláteis totais (BVT), trimetilamina (TMA) e óxido de trimetilamina (OTMA) em 
amostras estocadas por 22 dias. Foram identificados pela utilização da ADQ 11 
atributos de aparência, aroma, sabor e textura, dos quais “brilho”, “aroma 
característico de peixe de água doce” e “sabor característico de peixe de água doce” 
foram os mais importantes para caracterizar sensorialmente a tilápia do Nilo. O 
escore total do MIQ do peixe analisado foi 19, sugerindo-se um IQ de 15 como limite 
aceitável para consumo. No Teste de Aceitação não houve diferença significativa 
(p>0,05) nos três períodos de estocagem analisados (01, 08 e 15 dias). A CBHAM 
apresentou valores de 2,70 log UFC/g a 5,10 log UFC/g e 2,80 log UFC/g a 5,20 log 
UFC/g, em amostras com e sem pele respectivamente. Já a CBHAP apresentou 
valores de 0,00 log UFC/g a 9,40 log UFC/g em amostras com pele, e 2,00 log 
UFC/g a 7,9 log UFC/g, em amostras sem pele. O NMP de Enterococcus spp. foi > 
0,3 NMP. Os teores de BVT aumentaram de 7,58 mg N/100g no primeiro dia de 
estocagem até 25,38 mg N/100g no 22º dia, assim como o valor de TMA variou de 
0,13 mg N/100g a 2,99 mg N/100g e o valor de OTMA decaiu de 15,93 mg N/100g 
para 7,03 mg N/100g. O valor de pH em amostras com pele subiu de 5,9 no primeiro 
dia de estocagem até 7,29 no 28º dia, enquanto em amostras sem pele o pH foi de 
5,80 para 7,38 e ambas apresentaram-se dentro do permitido pela legislação até o 
18° dia de estocagem. As análises de BVT e TMA apresentaram-se dentro dos 
limites legais durante os 22 dias de estocagem, enquanto as contagens 
bacteriológicas estiveram dentro de limites aceitáveis até o 18º dia de estocagem. 
Com base nos resultados deste experimento, sugere-se o prazo de vida comercial 
de 15 a 18 dias para tilápia cultivada; eviscerada e estocada em gelo. 

 
Palavras-chave: tilápia do Nilo, Oreochromis niloticus, qualidade. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research was to create scientific grant for the 
establishment of specific criteria for assessing the quality of the species tilapia 
(Oreochromis niloticus) cultivation, eviscerated and stored in ice, involving analyses 
sensory, physical-chemical and bacteriological analyses. The sensory analysis 
consisted of Descriptive Quantitative Analysis (QDA) for the fish cooked, Method of 
Quality Index (QIM) for evaluation of raw fish, in samples stored for 22 days and, 
even with Acceptance Test painelists not trained in samples of cooked fish stored for 
01 to 15 days. We performed mesophilic aerobic count, psychrotrophic aerobic count, 
and the most probable number method (MPN) of Enterococcus spp. and pH in 
samples with and without skin stored for 28 days, in addition to the determination of 
volatile total bases (TVB), trimethylamine (TMA) and trimethylamine oxide (TMAO) in 
samples stored for 22 days. They were identified by the use of the QDA 11 attributes 
of appearance, aroma, taste and texture, including “brightness”, “characteristic aroma 
of fresh water fish” and “flavor characteristic of freshwater fish” were the most 
important to characterize sensorialy the Nile tilapia. The total score of QIM of fish 
examined was 19, suggesting was an QI of 15 as acceptable limit for consumption. In 
Test Acceptance there was no significant difference (p> 0.05) in the three periods of 
storage analyzed (01, 08 and 15 days). The mesophilic count presented respectively 
values of 2.70 log CFU/g to 5.10 log CFU/g and 2.80 log CFU/g to 5.20 log CFU/g in 
samples with and without skin. Already the psychrotrophic count presented values 
from 0.00 log CFU/g to 9.40 log CFU/g in samples with skin, and 2.00 log CFU /g to 
7.9 log CFU/g in samples without skin. The MPN, Enterococcus spp was >0.3 MPN. 
The levels of TVB increased from 7.58 mg/100g on the first day of storage until 25.38 
mg/100g No 22th day, as well as the value of TMA ranged from 0.13 to 2.99 mg/100g 
and mg/100g TMAO value of mg/100g fell from 15.93 to 7.03 mg/100g. The pH value 
in samples with skin rose by 5.9 on the first day of storage until 7.29 in the 28th day, 
while in skin samples without the pH was 5.80 to 7.38 and both submitted within the 
permitted by legislation to 18th day of storage. The analysis of TVB and TMA 
submitted within the legal limits during the 22 days of storage, while bacteriological 
counts were within acceptable limits until the 18th day of storage. Based on the 
results of this experiment, suggested that the period of commercial life of 15 to 18 
days for tilapia cultivation, eviscerated and stored in ice. 
 
 
Key words: Nile tilapia, Oreochromis niloticus, quality. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Nas últimas décadas com a pesca predatória indiscriminada e o decréscimo 

dos cardumes comerciais, o cultivo planejado de peixes de água doce começou a se 

destacar na agroindústria nacional. Neste contexto a tilápia do Nilo (Oreochromis 

niloticus) é uma espécie reconhecidamente importante para a aqüicultura brasileira 

em função do grande potencial de produção que apresenta (VIEIRA et al., 2001). 

Segundo dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) a produção de tilápias no Brasil em 2004 foi de 69.078 

toneladas (BRASIL, 2005).  

O termo “qualidade” engloba um grande número de significados tais como 

segurança, delícias gastronômicas, pureza, nutrição, consistência, honestidade, na 

rotulagem, por exemplo, valor, excelência do produto e qualidade sensorial (HUSS, 

1997).  

Os métodos para a avaliação da qualidade do pescado fresco podem ser 

convenientemente divididos em duas categorias: sensorial e instrumental. Dado que 

o consumidor é o último juiz da qualidade, a maioria dos métodos químicos ou 

instrumentais devem ser correlacionados com a avaliação sensorial antes de serem 

empregados em laboratório. E devem ser realizados cientificamente, sob condições 

controladas (HUSS, 1998). 

Os métodos instrumentais têm sido utilizados para substituir ou complementar 

os métodos sensoriais. Uma grande variedade de métodos objetivos, como a 

cromatografia gasosa, a cromatografia líquida, o texturômetro e os testes químicos, 

pode apresentar alta correlação com equipes sensoriais. A despeito dos diversos 

sucessos de correlações sensoriais e instrumentais registrados na literatura, os 

instrumentos nunca serão capazes de quantificar completamente as sensações 
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humanas. As equipes sensoriais por sua vez são caras, nem sempre disponíveis e 

sujeitas à fadiga de suas percepções sensoriais. Assim sendo, o controle e a 

garantia de qualidade muitas vezes aliam com sucesso essas duas técnicas 

(GILLETE, 1984). 

No Brasil as características do peixe fresco considerado próprio para 

consumo são determinadas por legislação como no Regulamento da Inspeção 

Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA) - art. 442 (BRASIL, 

1997a), na Portaria nº 185 do Ministério da Agricultura (BRASIL, 1997b) e por 

normas como as da Associação Brasileira de Normas Técnicas (1993). Todavia, 

critérios de avaliação para cada espécie de peixe não estão definidos. Portanto, os 

objetivos desta pesquisa foram: 

 

1.1. OBJETIVO GERAL 
 

Criar subsídio científico para o estabelecimento de critérios específicos para a 

avaliação da qualidade da espécie tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), associando 

análises sensoriais, físico-químicas e bacteriológicas. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) A partir do Método de Índice de Qualidade (MIQ), o qual pontua características de 

aparência e odor, desenvolver um protocolo de qualidade sensorial da espécie de 

água doce tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) cultivada; eviscerada e estocada 

em gelo nos períodos de estocagem de 01, 08, 15 e 22 dias; 

 

b) A partir do Método de Análise Descritiva Quantitativa (ADQ), descrever e 

quantificar as intensidades de percepção das características sensoriais de 

aparência, aroma, sabor e textura, da tilápia do Nilo cozida, após ser estocada em 

gelo nos períodos de 01, 08, 15 e 22 dias; 

 

c) Realizar Teste de Aceitação com julgadores não treinados, utilizando escala 

hedônica , após o peixe em estudo ser estocado em gelo nos períodos de 01, 08 e 

15 dias; 
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d) Determinar o pH nos períodos de estocagem de 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22 e 28 

dias; a produção de bases voláteis totais (BVT), trimetilamina (TMA) e óxido de 

trimetilamina (OTMA), após estocagem em gelo por 01, 04, 08, 11, 15, 18 e 22 dias; 

 

e) Realizar contagem de bactérias heterotróficas aeróbias mesófilas, contagem de 

bactérias heterotróficas aeróbias psicrotróficas e estimar o número mais provável de 

Enterococcus spp. na espécie estudada, nos períodos de estocagem em gelo de 01, 

04, 08, 11, 15, 18, 22 e 28 dias; 

 

f) Testar estatisticamente os resultados da ADQ, do MIQ, do Teste de Aceitação, das 

análises físico-químicas e das análises bacteriológicas, os quais permitam a 

determinação do grau de frescor e da validade comercial da espécie de água doce 

Oreochromis niloticus (tilápia do Nilo) eviscerada e estocada em gelo. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
2.1. TILÁPIA DO NILO 
 

 A tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) (Figura 1), é um peixe do Grupo dos 

Teleósteos, Ordem Peciforme, pertencente à Família Cichlidae, Sub-família 

Pseudocrenilabrinae (FROESE; PAULY, 2007). 

 A cultura deste peixe pode ser datada desde o Antigo Egito, quando pinturas 

em tumbas com 4000 anos mostraram a tilápia como peixe ornamental. Enquanto 

significativa distribuição mundial ocorreu com a espécie Oreochromis mossambicus 

entre as décadas de 1940 e 1950, somente entre as décadas de 1960 e 1980 tal fato 

ocorreu com a tilápia do Nilo (O. niloticus) (FAO, 2007).  

A espécie é nativa da África e foi introduzida no Japão em 1962, sendo levada 

para Tailândia em 1965 e, em seguida, para outros países asiáticos. Em 1971, esta 

foi trazida para o Brasil e, daqui, enviada para os EUA, em 1974. Em 1978, a 

tilapicultura chegou à China, que se tornou o maior produtor mundial, com mais de 

50% da produção, desde 1992 até a última estatística, em 2003, quando produziu 

806.000 t. A tilápia do Nilo é a espécie de tilápia mais cultivada no mundo e, em 

2005, alcançou uma produção de 1.843.349 t (ibid). 

 É de origem tropical e prefere águas pouco profundas. Os extremos de 

temperatura letais são 11º a 12ºC e 42ºC; enquanto a temperatura de conforto está 

compreendida entre 31º e 36ºC. É um peixe onívoro que se alimenta de fitoplâncton, 

plantas aquáticas, pequenos invertebrados, fauna bentônica, detritos
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e filmes bacterianos associados a detritos. A maturidade sexual ocorre entre os 05 e 

06 meses de vida. Não há dimorfismo sexual, os machos são territorialistas e as 

fêmeas em cada período reprodutivo podem colocar 100g de ovos por 100g de peso 

vivo, incubando-os em suas bocas por 01 a 02 semanas. Um exemplar pode viver 

por 10 anos e ultrapassar 5 Kg de peso (ibid). 

Esta espécie ainda pode suportar água salina e se reproduzir em até 15 % de 

salinidade, sendo, as tilápias vermelha e a mossambica as que têm maior tolerância 

à salinidade e devido a tal característica, são muito utilizadas para cultivo em 

tanque-rede no mar (POPMA; LOVSHIN 1995). 

Algumas das qualidades que colocam as tilápias entre as espécies com maior 

potencial para a piscicultura: (1) alimentam-se dos itens básicos da cadeia trófica; (2) 

aceitam uma grande variedade de alimentos; (3) respondem com a mesma eficiência 

à ingestão de proteínas de origem vegetal e animal; (4) apresentam resposta 

positiva à fertilização (adubação) dos viveiros; (5) são bastante resistentes às 

doenças, superpovoamentos e baixos teores de oxigênio dissolvido e (6) desovam 

durante todo o ano nas regiões mais quentes do país (BRASIL, 2004).  

Além disso, possuem boas características sensoriais e nutricionais, tais como: 

carne saborosa, baixo teor de gordura (0,9 g/100g de carne) e de calorias (172 

kcal/100g de carne), ausência de espinhos em forma de “Y” (mioceptos) e 

rendimento de filé de, aproximadamente, 35% a 40 %, em exemplares com peso 

médio de 450 g, o que as potencializa como peixes para industrialização (ibid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1- Aspecto da morfologia externa da espécie de peixe tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus). 
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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 autolíticos, microbiológicos e 

químicos (CONNEL, 1988; HUSS, 1997). 

Alguns dos motivos pelos quais os peixes são altamente perecíveis estão 

relacionados à estrutura coloidal da sua proteína muscular, com grande quantidade 

de substâncias extrativas nitrogenadas livres, como aminoácidos e o óxido de 

trimetilamina. Outras razões para a rápida decomposição do pescado estão 

associadas ao rápido desenvolvimento do rigor mortis, à constituição frouxa do 

tecido conectivo, à insaturação dos lipídeos, além de ser um produto rico em 

proteínas e apresentar umidade acima de 70% (OGAWA; MAIA, 1999; OETTERER, 

2005). 

 As alterações autolíticas são responsáveis pela perda inicial de 

qualidade. Nesta primeira fase, ocorre acúmulo de intermediários de adenosina 

trifosfato (ATP), glicogênio e creatina livre. Além disso, em peixes não eviscerados, 

ocorre o rápido desenvolvimento de odores desagradáveis e o aparecimento de 

manchas devido à ação de enzimas digestivas. Com o decréscimo de ATP, instala-

se o rigor mortis, que é caracterizado pela perda de plasticidade e extensibilidade 

dos músculos (CONTRERAS-GUZMÁN, 1994; HUSS, 1997). 

Após a morte do peixe, o ATP é decomposto por ação enzimática. A 

passagem de ATP para adenosina difosfato (ADP) ocorre quando o ATP perde uma 

molécula de fósforo. A seguir o processo de degradação ocorre com a formação de 

adenosina monofosfato (AMP), inosina monofosfato (IMP), inosina (Ino) e 

hipoxantina (Hx). A degradação dos catabólitos do ATP ocorre de forma semelhante 

na maioria do pescado, mas a velocidade de cada reação (de um catabólito a outro), 

varia muito entre uma espécie e outra. A relação destes compostos é utilizada para 

determinar o chamado valor do índice K, de tal modo que, quanto maior o valor de K, 

menor o frescor do pescado, pois este índice indica a porcentagem de derivados de 
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ATP que foram convertidos em inosina e hipoxantina. A hipoxantina tem um efeito 

direto no sabor, visto que quando há acúmulo desta substância, um sabor amargo é 

percebido no pescado deteriorado. Durante a resolução do rigor mortis, enzimas 

autolíticas, calpaínas e catepsinas, são liberadas, degradando alguns componentes 

musculares; estas enzimas são responsáveis pelo relaxamento da musculatura e 

possuem alta correlação com a textura do pescado (CONTRERAS-GUZMÁN, 1994; 

HUSS, 1998). 

 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 

pela exaustão do pescado, falta de oxigênio e temperaturas elevadas, sendo 

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

 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 Pseudomonas, Acitenobacter,  Moraxella, Alcaligenes, 

Microccocus, Flavumbacterium, Corynebacterium, Sarcina, Serratia, Vibrio  e 

Bacillus. As bactérias existentes na superfície do pescado procedente de águas 

temperadas são, principalmente, psicrófilas, enquanto no pescado procedente de 

águas tropicais as bactérias encontradas são, 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 de pescado de origem marinha 

ou de água doce, estão presentes os gêneros Alcaligenes, Pseudomonas, 

Flavumbacterium, Vibrio, Bacillus, Clostridium e Escherichia (FRAZIER; 

WESTHOFF, 1993). 

 O peixe capturado em áreas tropicais pode transportar uma carga 

ligeiramente mais elevada de organismos Gram-positivos e bactérias entéricas. 

Durante a armazenagem, desenvolve-se uma microbiota característica, mas apenas 

parte dela contribui para a deterioração. Os organismos específicos da deterioração 

produzem metabólitos, sendo estes responsáveis pelo desenvolvimento de odores e 

sabores desagradáveis (HUSS, 1997). 

 As bactérias que mais contribuem com a alteração do pescado são aquelas 

que fazem parte da zoogléia e aquelas do conteúdo intestinal. Nos peixes mantidos 
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sob refrigeração é mais provável que predominem as bactérias do gênero 

Pseudomonas, seguidas pelas bactérias dos gêneros Acitenobacter, Moraxella e 

Flavumbacterium (FRAZIER; WESTHOFF, 1993). 

 Um dos processos de deterioração química mais importantes diz respeito as 

alterações que ocorrem na fração lipídica do peixe. Os processos de oxidação, que 

são autocatalíticos, envolvem o oxigênio e os lipídios insaturados. O primeiro passo 

leva à formação de peróxidos que não conferem nenhum sabor, mas podem levar ao 

aparecimento de colorações castanhas ou amarelas no tecido do peixe. O peróxido 

perdendo uma molécula de hidrogênio, produz hidroperóxido. A degradação de 

hidroperóxidos dá origem à formação de aldeídos, cetonas, álcoois, pequenos 

ácidos carboxílicos, que originam um extenso espectro de odores e sabores; entre 

estes, um forte sabor de ranço (HUSS, 1997). 

 Existem três formas importantes para prevenir a decomposição 

demasiadamente rápida do pescado: cuidado, limpeza e refrigeração. O cuidado 

durante a manipulação é essencial, visto que os danos podem facilitar, através de 

cortes e feridas, o acesso de bactérias deteriorantes, acelerando, deste modo, seu 

efeito sobre a carne. A limpeza é importante sob dois pontos de vista: (1) as fontes 

naturais de bactérias podem ser eliminadas, em grande parte após a captura do 

pescado eviscerando-o e o lavando para retirar a mucosidade da superfície; e (2) a 

probabilidade de contaminação pode ser reduzida ao mínimo, assegurando que o 

pescado seja sempre manipulado de forma higiênica. Porém, o mais importante é 

resfriar o pescado o mais rapidamente possível e mantê-lo assim. Uma das formas 

rotineiras de manter baixas as temperaturas de armazenamento do pescado é a 

utilização de gelo, que pode ser produzido na forma de escamas, em tubos, em 

placas ou triturado e ser elaborado com água doce ou marinha. A água doce deve 

ser potável e a água do mar deve ser límpida e não contaminar o pescado 

(GRAHAM; JOHNSTON.; NICHOLSON., 1993). 

 O pescado de águas tropicais conserva-se por mais tempo em gelo do que o 

pescado de águas temperadas, podendo ultrapassar três semanas o período de 

conservação. Esta diferença estaria relacionada com a microbiota do pescado de 

água tropical, que, ao contrário do pescado de água temperada, demora de uma a 

duas semanas para se desenvolver; isto é, as bactérias potencialmente 

psicrotróficas presentes necessitam de algum tempo para se adaptarem à 
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temperatura de refrigeração (GRAM; OUNDO; BON, 1989; HUSS, 1998). Segundo 

Huss (1998) a tilápia pode ser conservada em gelo por até 27 dias. 

 Obanu e Ajayi (1985) estudaram a qualidade e a validade comercial da tilápia 

(Oreochromis niloticus) eviscerada e inteira, mantida em salmoura a 2% e 

refrigerada a 4ºC. Foram realizadas análises sensoriais, bacteriológicas e físico-

químicas que constaram, respectivamente, da avaliação da aparência, odor e textura 

do peixe cru e odor, textura e sabor do peixe cozido; contagem/cm2 de “swab” de 

pele, semeado em agar nutriente e incubado a 37ºC/48h e análise de lipídio total e 

ácidos graxos livres. Observou-se, baseado na análise sensorial, que a tilápia inteira 

teve 16 dias de vida útil, enquanto a tilápia eviscerada cozida teve vida útil de 28 

dias e a tilápia eviscerada crua teve 32 dias de vida útil. 

 Reddy et al. (1994) estudaram o efeito de diferentes concentrações de gases 

em atmosfera modificada e de 100% de ar, no período de conservação de filés de 

híbridos de tilápia (O. niloticus x Tilapia aurea) embalados em filmes de alta barreira 

acondicionados a 4ºC. Foi realizada análise sensorial da aparência, odor e textura 

do filé cru, quantificados o pH, trimetilamina e valor de K e realizada a contagem de 

aeróbios incubados a 34 ºC ± 1ºC / 48h. Os autores observaram que de acordo com 

as análises realizadas, em nove dias de estocagem os filés embalados em 100% 

apresentavam características de pescado deteriorado, enquanto nas outras 

concentrações de gases os filés se conservaram por até 25 dias. 

Elisabetta et al. (2001), investigando o efeito do retardo na refrigeração sobre 

a estabilidade da tilápia (Oreochromis spp) durante o armazenamento, avaliaram o 

impacto de três tempos de retardamento: 0h, 4h e 8h, em tilápias mantidas em gelo 

(0ºC ± 3ºC), durante 21 dias. Mediante determinações de pH, bases voláteis totais 

(BVT), concentrações de nucleotídeos (adenosina monofosfato, inosina 

monofosfato, inosina e hipoxantina) e avaliação sensorial, através de escala 

descritiva, constataram que os processos bioquímicos que influenciam na 

deterioração do pescado aceleram, à medida que aumenta o tempo transcorrido 

entre a captura do pescado e sua manutenção em gelo. Concluíram que a condição 

ideal para o armazenamento da tilápia é sua colocação sem demora (0h) no gelo, o 

que garantiria uma vida útil de 21 dias. Os autores também observaram que a perda 

de frescor da tilápia, nas três condições avaliadas, coincidiu com um aumento 

significativo (p<0,05) nos valores de BVT e pH, assim como uma diminuição da 
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inosina monofosfato e um concomitante aumento de hipoxantina, o que permitiu 

catalogar o Oreochromis spp. como formador deste metabólito. 

 

 

2.3 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO PESCADO 

 
Geralmente, o termo qualidade refere-se à aparência estética e frescor, ou ao 

grau de deterioração que o pescado sofreu. Também pode estar relacionado com 

aspectos de segurança, como: ausência de bactérias patogênicas, parasitas ou 

compostos químicos. A qualidade do pescado fresco pode ser avaliada por análises 

sensoriais, químicas e microbiológicas (HUSS, 1998). 

 

2.3.1. Análise Sensorial 
 

A avaliação sensorial é definida como uma disciplina científica, empregada 

para evocar, medir, analisar e interpretar reações características do alimento, 

percebidas através dos sentidos da visão, olfato, paladar, tato e audição 

(ABNT,1993). 

 Várias disciplinas são utilizadas no estudo da análise sensorial, estando 

incluídas: fisiologia, psicologia, estatística, economia doméstica e ciência e 

tecnologia dos alimentos (STONE; SIDEL, 1993). 

 Na análise sensorial, a aparência, o odor, o sabor e a textura são avaliados 

empregando os órgãos dos sentidos. Cientificamente, o processo pode ser dividido 

em três passos: detecção de um estímulo pelo órgão do sentido humano; avaliação 

e interpretação mediante um processo mental; e, posteriormente, a resposta do 

assessor ante o estímulo. Diferenças entre indivíduos, em resposta ao mesmo nível 

de estímulo, podem ocasionar variações e contribuir para uma resposta não 

definitiva da prova (HUSS, 1998). 

Os métodos empregados nas avaliações sensoriais são classificados em três 

grupos: discriminativos, descritivos e afetivos. As provas discriminativas são usadas 

para avaliar se existe uma diferença entre as amostras (p. ex. teste triangular, prova 

de qualificação/ordenação). As provas descritivas empregam-se para determinar a 

natureza e intensidade das diferenças (p. ex. perfis e provas de qualidade). Os 

testes afetivos são subjetivos e consistem em provas emocionais, baseadas em uma 
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medição de preferências ou aceitação (MEILGAARD; CIVILLE; CARR, 1991; HUSS, 

1998). 

 

2.3.1.1. Análise Descritiva Quantitativa 
 

Todos os métodos descritivos baseiam-se na descrição verbal das 

percepções obtidas no produto teste, no significado dessas palavras e, finalmente, 

na utilização do homem como instrumento de medida (STONE; SIDEL, 1993). Os 

métodos descritivos têm aplicação no desenvolvimento de produtos e processos, em 

estudos do prazo de conservação, no aperfeiçoamento de produtos, no controle e 

garantia de qualidade e nas correlações entre análises físicas e químicas nas 

indústrias de alimentos e de aditivos (GILLETE, 1984). 

A Análise Descritiva Quantitativa (ADQ) é um método de análise sensorial que 

emprega provadores treinados e selecionados para descrição e quantificação dos 

atributos sensoriais descritivos de sabor, aroma, textura e aparência, calcado em 

comprovação estatística, sendo uma importante ferramenta no controle de qualidade 

de indústrias processadoras de alimentos. A ADQ é desenvolvida para cada produto, 

utilizando um limitado número de indivíduos (8 a 12 julgadores) para realizar cada 

teste. É desenvolvida uma linguagem própria para cada processo de ADQ e esta 

pode ser repetida em outros experimentos. Alguns requerimentos são necessários 

para o desenvolvimento da metodologia: julgadores com interesse no produto-teste, 

tempo para treinar estes julgadores, desenvolvimento de uma linguagem descritiva, 

a busca por materiais de referência – que são utilizados para provocar contrastes de 

intensidade das percepções sensoriais e induzir as percepções desejadas. Todo 

este processo é coordenado por um líder, que não participa da avaliação sensorial 

do produto (STONE; SIDEL, 1993; STONE; SIDEL, 1998).  

Ao final do treinamento, a equipe sensorial produz, em consenso, uma ficha 

de avaliação, contendo os atributos de aparência, sabor, aroma e textura pertinentes 

ao produto estudado. Os atributos sensoriais são dispostos em escala de 15 cm - 

ancorada por termos de intensidade. A direção da escala normalmente vai da 

esquerda para direita, com aumento da intensidade. As intensidades de percepção 

de cada atributo registradas na escala são transformadas em valores numéricos com 

auxílio de uma régua. A partir destes dados é realizada a análise de variância 
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(ANOVA), que testa as fontes de variação, julgador, amostra ou tratamento e sua 

interação, seguido de teste de comparação entre médias (STONE; SIDEL, 1998). 

Vários estudos demonstraram a eficiência da ADQ para determinar o tempo 

máximo de estocagem de muitas espécies de pescado em gelo. Entre estes, 

Sveinsdottir et al. (2002) empregaram a Análise Sensorial Descritiva Quantitativa 

(ADQ) como subsídio para adaptação do protocolo Método do Índice de Qualidade 

(MIQ) ao salmão cru (Salmo salar). As amostras foram estocadas em gelo, onde a 

ADQ dos peixes cozidos foi utilizada para determinar o tempo máximo de estocagem 

em gelo, que foi de 20-21 dias. Teixeira (2005), Oliveira (2005), Bonilla, Svendottir e 

Martindottir (2007), utilizando a mesma técnica em corvina (Micropogonias furnieri), 

camarão inteiro e descabeçado (Litopenaeus vannamei) e bacalhau (Gadus 

morhua), observaram que estas espécies podem ficar estocadas em gelo por 14 

dias, 12 dias, 14 dias e 08 dias, respectivamente. 

 

2.3.1.2. Escala Torry  
 

O primeiro método, moderno e detalhado, para avaliação do pescado cru, foi 

desenvolvido pela Torry Research Station (Estação de Investigação Torry). Este 

método dá um único valor a um grande número de características, que varia de dez 

a zero, onde dez representa o estado máximo de frescor e zero a putrefação; o 

pescado é considerado apto para o consumo quando seu escore é igual ou superior 

a seis (HUSS, 1998; JÓNSDÓTTIR et al., 2008). 

Netto (1984), em sua pesquisa teve como objetivo estudar a conservação do 

híbrido de tilápia inteira (Tilapia hornorum x O. niloticus) estocado em gelo, sob os 

aspectos químico, bioquímico e sensorial. A conservação do pescado ao longo da 

estocagem, foi estudada através de três experimentos. No Experimento I, a 

avaliação foi realizada utilizando a escala desenvolvida pela Torry Research Station, 

com os seguintes parâmetros: aparência geral, textura ao tato e odor das brânquias 

do peixe cru. Nos Experimentos II e III, foi desenvolvida uma escala que se 

adaptasse melhor à análise da tilápia. No Experimento I, a aparência geral e textura 

ao tato apresentaram como máximo 05 pontos e odor das guelras 10 pontos, valores 

estes atribuídos ao pescado absolutamente fresco; e o valor zero correspondeu ao 

pescado em estado de putrefação. No Experimento II os julgadores desenvolveram 
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uma escala, de acordo com as modificações observadas ao longo do período de 

estocagem. Esta escala foi utilizada no Experimento III, onde a aparência geral, 

textura e odor das brânquias ficaram numa escala de 09 pontos. De acordo com os 

dados obtidos, o autor verificou que, até o sexto dia, houve variação estatisticamente 

significativa (p<0,01) em relação ao primeiro dia de estocagem. Nos dias 

subseqüentes houve redução significativa das médias, indicando diminuição da 

qualidade, que se acentuou após o 13º dia. Também não houve variação na textura 

ao tato até o sexto dia, havendo, então, deterioração crescente, traduzida em 

gradual amaciamento dos músculos. Segundo o autor, o tempo de conservação de 

tilápia híbrida inteira estaria situado entre 15 e 19 dias. 

 No trabalho desenvolvido por Guimarães, Sales e Monteiro (1988) foram 

utilizadas tilápias do Nilo capturadas numa estação de piscicultura no Estado do 

Ceará. Os experimentos efetuados destinaram-se a determinar o período máximo de 

estocagem do pescado conservado em gelo, bem como suas características físico-

químicas, microbiológicas e sensoriais, durante o período de 21 dias. As análises 

físico-químicas (pH e BVT), microbiológicas (coliformes totais e fecais) e sensoriais 

mostraram uma acentuada redução da qualidade do pescado durante o período em 

que estiveram estocados em gelo, tanto para os peixes eviscerados quanto para os 

inteiros. A análise sensorial do peixe cru foi procedida conforme a técnica 

recomendada pela Torry Research Station. Os autores concluíram que o pescado 

estocado por 01 dia poderia ser considerado fresco, aquele estocado por 06 dias, 

com diminuição do frescor; o peixe estocado por 11 dias, em maturação, aquele 

estocado por 16 dias em avançada maturação, enquanto o peixe estocado por 21 

dias seria considerado pútrido. 

 Sales et al. (1988) avaliaram exemplares de tilápia do Nilo, tucunaré e 

pescada do piau, do Açude de Orós, Estado do Ceará, mantidos sob refrigeração 

em gelo, até à deterioração, tendo em vista a obtenção de índices do estado de 

conservação. Durante este período de tempo, as amostras foram submetidas a 

análises sensoriais e bacteriológicas (pesquisa de coliformes fecais) e foram 

determinados os teores de nitrogênio das bases voláteis totais. Em todos os casos, a 

análise sensorial (conforme Torry Research Station) mostrou-se eficaz como 

indicador do estado de conservação do pescado em gelo para as amostras 

estudadas, uma vez que os seus índices variaram conforme a evolução do processo 

de deterioração. No primeiro dia de estocagem em gelo, as amostras obtiveram o 
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conceito mais elevado, devido ao seu excelente estado de frescor. Após a fase 

inicial de estocagem, verificou-se uma diminuição discreta dos conceitos em relação 

ao primeiro dia de conservação; entretanto, apesar disto, o produto conservado 

apresentava bom estado sanitário. No 11º dia de estocagem, as características de 

frescor sofreram uma redução acentuada o que foi traduzido pelos baixos conceitos 

atribuídos aos peixes. No 16º dia, o índice de frescor continuou a sua redução, 

atingindo níveis inadequados para o consumo, chegando, finalmente, ao estado 

pútrido, no 21º dia, quando a análise teve fim. 

 

2.3.1.3. Método de Índice de Qualidade 
 

O frescor do pescado pode ser analisado sensorialmente pela utilização do 

Método de Índice de Qualidade, que é desenvolvido para cada espécie. Hoje, após 

vários estudos, o método foi adaptado para muitas espécies de pescado: Clupea 

harengus (JÓNSDÓTTIR, 1992), Spaurus aurata (HUIDOBRO; PASTOR; TEJADA, 

2001), Salmo salar (SVEINSDOTTIR et al., 2002), Merluccius merluccius (BAIXAS-

NOGUERAS et al., 2003), Sardina pilchardus (TRIQUI; BOUCHRITI, 2003), Octopus 

vulgaris (BARBOSA; VAZ-PIRES, 2004), Gadus morhua (ESAIASSEN et al., 2004; 

KENT et al., 2004; BONILLA; SVENDOTTIR; MARTINDOTTIR, 2007), 

Micropogonias furnieri (TEIXEIRA, 2005), Litopenaeus vannamei (OLIVEIRA, 2005), 

entre outras. 

O MIQ utiliza um sistema prático de qualificação, no qual o pescado é 

inspecionado e os deméritos correspondentes são registrados. Consiste na 

avaliação dos diversos atributos de qualidade do pescado cru, como aparência, 

textura, olhos, guelras e abdome, e como ocorre a modificação destes atributos de 

acordo com o tempo de estocagem. A cada atributo é dado um escore, que varia de 

zero a três, ou de zero a dois (de acordo com o seu grau de importância), sendo 

considerado zero como o melhor e dois ou três como o pior escore. As pontuações 

registradas em cada característica somam-se para dar uma pontuação sensorial 

total, o denominado Índice de Qualidade (IQ). Quanto mais próximo o IQ estiver de 

zero, mais fresco o pescado estará. Além disso, este pode ser correlacionado com a 

duração do pescado estocado em gelo, com o qual é possível predizer o tempo 

remanescente de validade comercial (HUSS, 1998; SVEINSDOTTIR et al., 2002). 
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 Albuquerque, Zapata e Almeida (2004) verificaram o efeito do abate por 

atordoamento com CO2, ou com água gelada sobre o estado de frescor e condição 

muscular da tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), armazenada em gelo por 17 dias. 

Nos tempos preestabelecidos - 0, 03, 05, 07, 12 e 17 dias de armazenamento -, os 

peixes foram analisados para estado de frescor e o músculo foi coletado para 

medições de pH, nitrogênio das bases voláteis totais (N-BVT), nitrogênio não 

protéico (NNP) e resistência ao corte. A composição centesimal da parte muscular 

do pescado foi analisada no início e no final do período de armazenamento em gelo. 

O estado de frescor do pescado foi medido através do Método do Índice da 

Qualidade (MIQ), seguindo os parâmetros sugeridos pela União Européia e pelo 

Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal – 

RIISPOA (BRASIL, 1997a). Foram avaliados: opacidade do cristalino e proeminência 

dos olhos nas órbitas, brânquias e abdômen (coloração e cheiro), cor superficial da 

pele, firmeza das escamas, firmeza muscular e aparência geral. Não houve efeito 

significativo (p>0,05) da forma de insensibilização dos peixes sobre as 

características físicas e de composição da parte muscular do pescado. Os dados 

coletados através do Método do Índice da Qualidade (MIQ) indicaram que, no início 

do armazenamento em gelo, os peixes insensibilizados com CO2 apresentaram 

ótimo estado de frescor, permanecendo estáveis nesta condição durante os sete 

primeiros dias de armazenamento. Entre o 12º e o 17º dia de armazenamento, 

porém, foi observado o aparecimento de opacidade no cristalino do olho e 

descoloração das brânquias. Mudanças similares foram observadas nos peixes 

insensibilizados com gelo a partir do sétimo dia (opacidade do cristalino) e quinto dia 

(descoloração das brânquias). Segundo os autores, isto sugere que os peixes 

atordoados com CO2 podem manter uma condição melhor do cristalino do olho e das 

brânquias, do que os peixes atordoados com gelo. Concluíram que estas 

características são importantes no peixe fresco, podendo comprometer a apreciação 

de qualidade feita pelo consumidor. 

 

2.3.1.4. Teste de Aceitação 
 

O Teste de Aceitação é um teste subjetivo, portanto as respostas são 

inteiramente pessoais ou hedônicas, já que são relativas ao prazer ou graus dele. As 
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determinações subjetivas, onde a resposta está baseada nas preferências do 

julgador por um produto, podem ocorrer em trabalhos de campo, como investigações 

de mercado e desenvolvimento de novos produtos, onde se necessita da reação do 

consumidor. A utilidade de métodos sensoriais subjetivos no controle de qualidade é 

muito limitada porque o resultado não ajuda a decidir que ações devem ser tomadas 

se existe algum erro. Além disso, se a análise é subjetiva, o resultado não pode ser 

repetido e sua interpretação é problemática. As determinações do controle de 

qualidade devem ser objetivas, envolvendo métodos discriminativos e/ou métodos 

descritivos (MEILGAARD; CIVILLE; CARR, 1991; CONNELL, 1988; HUSS, 1998). 

Eves et al. (1995) estudaram a qualidade microbiológica (água e pescado) e 

sensorial da tilápia (Oreochromis niloticus), coletada em tanques abastecidos com 

diferentes níveis de águas residuais – zero (controle), 150 e 300 Kg/ha/dia. Para 

análise sensorial foi utilizada escala hedônica, com 15 julgadores treinados. Os 

autores não observaram diferenças significativas na análise sensorial e na análise 

microbiológica, concluindo que o uso de águas residuais como fonte de alimento 

para as tilápias não afeta a qualidade das amostras durante a estocagem em gelo. 

Siqueira (2001), em sua pesquisa, teve como objetivo prolongar o tempo de 

validade comercial da tilápia do Nilo através da utilização de radiação ionizante 

associada às técnicas de refrigeração, sob a ótica do alimento minimamente 

processado. Analisaram-se os aspectos físico-químicos (pH, BVT, ácido 

tiobarbitúrico e composição centesimal), nutricionais (aminoácidos, ácidos graxos e 

vitaminas), sensoriais e microbiológicos (coliformes totais e fecais, psicrotróficos, 

Salmonella e Staphylococcus aureus) de tilápias evisceradas e em cortes 

comerciais, separadas em amostras irradiadas (1,0, 2,2 e 5,0 kGy) e não irradiadas, 

armazenadas por 30 dias. A análise sensorial consistiu de teste hedônico em escala 

de 09 pontos com julgadores não treinados e demonstrou a viabilidade do processo 

combinado de irradiação e refrigeração. Após 30 dias de estocagem o produto 

irradiado teve boa aceitação, enquanto o peixe não irradiado obteve média baixa 

(3,97) desde o primeiro dia de estocagem. 

Com o objetivo de obter um novo produto, Soccol (2002) realizou experimento 

obtendo tilápia do Nilo minimamente processada. O monitoramento da validade 

comercial deste produto foi procedido através de análises físico-químicas 

(composição centesimal, nitrogênio não protéico, BVT, ácido tiobarbitúrico, pH, 

aminoácidos totais e ácidos graxos), avaliação sensorial e microbiológica 
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(clostrídeos sulfito redutores, coliformes totais, E. coli, psicrotróficos, Salmonella e 

Staphylococcus aureus). Os peixes foram submetidos à depuração, eviscerados, 

filetados, acondicionados em bandeja de poliestireno e recobertos com filme plástico 

(amostra controle); também foi feito o embalamento em atmosfera modificada (60% 

CO2 + 40% O2). Parte dos peixes foi submetida ao tratamento químico por imersão 

em ácido acético a 1%. As amostras foram mantidas a 1±1ºC e analisadas no 

primeiro dia, e aos 07, 13 e 20 dias de armazenamento. A análise sensorial utilizada 

foi o teste de aceitação (escala hedônica de 09 pontos) com julgadores não 

treinados, e de acordo com os resultados desta, se verificou que até o 20º dia de 

armazenagem todos os tratamentos apresentaram-se satisfatórios, com exceção dos 

tratamentos com ácido acético, atmosfera modificada e atmosfera modificada + 

ácido acético, estabelecendo-se, entretanto, este período como limite de validade 

para este tipo de produto. 

Para controlar a qualidade, o uso de consumidores comuns como julgadores, 

com a finalidade de emitir opiniões hedônicas, é muito limitado. Para que as análises 

hedônicas tenham valor, estas devem ser obtidas a partir de um grupo heterogênio, 

talvez superior a 50 pessoas. Na indústria, um controle de qualidade muito mais 

apropriado pode ser realizado por um julgador apenas, se este for bem treinado 

(CONNELL, 1988). Segundo Huss (1998), um trabalho experimental em grandes 

companhias requer a formação de equipe sensorial, com a finalidade de se obter 

uma avaliação objetiva. Uma equipe de laboratório deve ter de 8 a 10 membros, que 

deve sempre reciclar seus conhecimentos. 

 

2.3.2. Análises Microbiológicas 
 

Uma das provas microbiológicas mais utilizadas em alimentos é a Contagem 

Total de Bactérias, também conhecida como Contagem de Aeróbios Totais ou 

Contagem Total de Bactérias Viáveis. O teste representa o número total de bactérias 

capazes de formar colônias visíveis quando semeadas em condições de cultura 

apropriadas. Portanto, as contagens bacterianas não são, de modo algum, uma 

medida da população “total” de bactérias, mas apenas uma medida da fração da 

microbiota capaz de produzir colônias no meio de cultura usado, nas condições de 

incubação. Assim, é bem conhecido que a temperatura durante a incubação das 
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placas influencia grandemente o número de colônias que se desenvolve a partir da 

mesma amostra (HUSS, 1997; MORTON, 2001). 

 As temperaturas rotineiramente utilizadas são 55ºC para os microrganismos 

termófilos, 35º-37ºC para os mesófilos e 20ºC para muitas bactérias deteriorantes. 

Embora a última temperatura seja conveniente para as bactérias psicrotróficas e 

também para muitas mesófilas, para uma estimativa mais exata das psicrotróficas 

são utilizadas, às vezes, temperaturas menores (por exemplo: 1º-7ºC). Deve-se 

observar sempre que nenhuma temperatura de incubação exclui por completo os 

microrganismos de outro grupo (HAYES, 1993). 

 Os testes com base nas contagens totais podem ser úteis para medir as 

condições da matéria-prima, a eficiência de procedimentos, como o tratamento 

térmico, as condições higiênicas durante o processamento, as condições sanitárias 

de equipamentos e utensílios e, ainda, o perfil tempo x temperatura durante a 

armazenagem e distribuição. No entanto, para correta interpretação dos resultados, 

é essencial um conhecimento das condições de manipulação e processamento 

antes da amostragem (HUSS, 1997). 

Pelos padrões estabelecidos pela International Commission on Microbiological 

Specifications for Foods - ICMSF (1986) na enumeração de aeróbios totais, cujos 

métodos mais comuns são o “Standard Plate Count”, o “Suferce Plate” e o “Drop 

Plate”, permite-se uma contagem máxima de 107 UFC/g ou cm2 para pescado 

refrigerado. 

 As contagens de aeróbios não são bons indicadores da segurança em muitos 

exemplos, pois não necessariamente estão correlacionadas com a presença de 

patógenos e/ou toxinas. A existência de uma baixa contagem não demonstra um 

produto ou ingrediente livres de patógenos e/ou toxinas. Apesar disso, os produtos 

ou ingredientes com altas contagens podem ser potencialmente perigosos à saúde 

(MORTON, 2001). 

 

2.3.2.1. Microrganismos aeróbios mesófilos  
 

 A contagem de microrganismos aeróbios mesófilos é comumente empregada 

para indicar a qualidade sanitária dos alimentos. Mesmos que os patógenos estejam 

ausentes e que não tenham ocorrido alterações nas condições sensoriais do 
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alimento, um número elevado de microrganismos indica que o alimento é insalubre. 

Pode indicar em alimentos não perecíveis, o uso de matéria-prima contaminada ou 

processamento insatisfatório, sob o ponto de vista sanitário. Em alimentos perecíveis 

pode indicar abuso de temperatura durante o armazenamento em relação ao 

binômio tempo/temperatura. Além disso, muitas bactérias patogênicas de origem 

alimentar são mesófilas (FRANCO; LANDGRAF, 1999). 

 Varma, Mathen, e Thomas (1983) em seu experimento avaliaram as 

alterações na qualidade e a validade comercial de três espécies de peixe (Etroplus 

suratensis, Liza corsula e Tilapia mossambica) estocadas em diferentes 

temperaturas: 28-30ºC (temperatura ambiente) e 0ºC (em gelo). Foram realizadas 

análise sensorial do peixe cru (olhos, brânquias, textura) e do peixe cozido (escore 

de 01 a 10); determinação de BVT pelo método de Conway, além de contagem de 

bactérias incubadas a 37ºC/48h, em temperatura ambiente por 72h e 5-10ºC/15 

dias. Os pesquisadores verificaram que as tilápias mantidas em temperatura 

ambiente permaneceram aceitáveis até 10 horas após a captura, enquanto aquelas 

estocadas em gelo permaneceram aceitáveis por 11 dias. As contagens bacterianas 

foram realizadas nos dias zero, 06, 09 e 11 dias de estocagem e os resultados 

observados, respectivamente, para as temperaturas de incubação de 37ºC/48h em 

UFC/g foram: 50, 1,6x102, 78 e 1,7x102; para temperatura ambiente por 72h foram: 

3,0x103, 3,1x104, 7,0x104 e 6,9x105; e para as amostras incubadas a 5-10ºC/15 dias 

foram: 3,1x104, 1,1x105, 6,1x105 e 3,2x106. Observaram, também, que os peixes 

estocados em temperatura ambiente apresentaram, após 1 hora de estocagem, um 

valor de BVT de 1,25 mg N/100g e após 10 horas já não se encontravam em 

condições de consumo, apresentando o valor de BVT de 30,1 mg N/100g. Já os 

peixes estocados em gelo permaneceram em condições aceitáveis após 11 dias de 

estocagem, onde o valor de BVT foi de 18,2 mg N/100g. 

Em seu experimento, Obanu e Ajayi (1985), realizaram a contagem de 

bactérias a partir de “swab” de pele de tilápia (Oreochromis niloticus) eviscerada, 

semeado em agar nutriente e incubado a 37ºC/48h. Os valores de UFC/cm2, em 

diferentes dias de estocagem foram ausência de crescimento no dia zero, 1,3x104 no 

quarto dia, 3,6x107 no oitavo dia, 1,3x107 no 12º dia, 1,2x107 no 16º dia e 6,1x106 no 

20º dia de estocagem. 

 Martins, Vaz e Minozzo (2002) com o objetivo de avaliar a qualidade 

microbiológica do pescado recém-capturado (filé de tilápia e carpa eviscerada) 
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comercializado nos “pesque-pague” de Toledo (PR), investigaram os grupos de 

microrganismos aeróbios mesofílicos, psicrotróficos, fungos e leveduras, coliformes 

totais e fecais e salmonela. Para os mesófilos a contagem nas amostras variou de 

1,7x103 a 3,8x105 UFC/g para o filé de tilápia e de 2,0x103 a 1,3x105 UFC/g para 

carpa eviscerada . Para os psicrotróficos a contagem variou de 1,03x103 a 5,79x105 

UFC/g para o filé de tilápia e de 1,35x102 a 1,84x105 UFC/g para carpa eviscerada. A 

presença de fungos e leveduras no filé de tilápia e na carpa eviscerada oscilaram de 

2,9x10 a 1,0x104 UFC/g, 6,4x102 a 3,8x104, respectivamente. Os autores verificaram 

que 66,6% dos filés de tilápia e 50% das carpas evisceradas apresentaram valores 

acima do permitido pela legislação para coliformes fecais. Observaram, também, 

ausência de Salmonella em 25 g de amostra. Concluíram que 66,67% dos filés de 

tilápia e 16,67% das carpas evisceradas estavam em condições higiênico-sanitárias 

insatisfatórias. 

 Zúniga et al. (2005) objetivaram avaliar, através da contagem de bactérias 

heterotróficas aeróbias mesófilas e determinação de pH, o estado de conservação 

da tilápia armazenada à temperatura de 0° C, em diferentes tempos de estocagem. 

Os peixes apresentaram no dia 01 para a contagem de bactérias mesófilas da 

musculatura, o valor de 2,845 log UFC/g e no 20º dia 7,114 log UFC/g. Os autores 

consideraram que a tilápia (Oreochromis niloticus) eviscerada e estocada à 

temperatura de 0ºC pode ser consumida sem risco para a saúde do consumidor, até 

o 17º dia de estocagem. 

 

2.3.2.2. Microrganismos aeróbios psicrotróficos  
 

 Os microrganismos que crescem em alimentos refrigerados entre 0º e 7ºC, 

mas têm uma temperatura de crescimento ótima de 20ºC, são conhecidos como 

psicrotróficos. Os psicrotróficos são definidos como microrganismos que produzem 

crescimento visível a 7º ± 1ºC em 07 a 10 dias, apesar desta não ser sua 

temperatura ótima de crescimento. Devido a esta característica, os psicrotróficos são 

considerados um subgrupo dos mesófilos. Estes microrganismos são os mais 

comuns em alimentos refrigerados, além de serem responsáveis pela deterioração 

destes. Alguns psicrotróficos podem ser patogênicos, como a Aeromonas hydrophila, 

algumas cepas de Bacillus cereus, Clostridium botulinum tipo E, B e F, Listeria 
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monocytogenes, Vibrio cholera, Yersinia  enterocolitica e algumas cepas 

enteropatogênicas de E. coli  e outros microrganismos como Salmonella, C. 

perfringens tipo C. Algumas cepas de Bacillus cereus e Staphylococcus aureus, que 

têm um desenvolvimento menor em temperaturas entre 7º e 15º C, podem crescer, 

se abusos de temperatura ocorrerem durante a estocagem (COUSIN, et al., 2001). 

 Pullela et al. (1998), em seu experimento, tiveram como objetivo determinar a 

natureza e o número dos microrganismos patogênicos presentes em algumas 

espécies de peixes de água doce (incluindo tilápia Oreochromis spp.) obtidas em 

criatórios com e sem recirculação de água. Foram realizadas contagem de aeróbios 

(incubados a 35° ± 2°C / 48h), contagem de psicrotróficos (incubados a 21° ± 2°C / 

96h), contagem de coliformes totais e fecais e verificada a presença de Listeria 

monocytogenes, Salmonella, Yersinia enterocolitica, E. Coli O157:H7 e estimado o 

número mais provável de Clostridium botulinum. Os autores observaram que o tipo 

de criação influenciou na qualidade microbiológica dos peixes. Em tilápias, o log 

UFC/g de aeróbios e psicrotróficos foi, respectivamente, de 4,41 e 4,42 para 

sistemas de criação sem recirculação de água e de 3,09 e 3,45 para sistemas com 

recirculação de água.  

 

2.3.2.3. Enterococcus spp. e Número Mais Provável 
 

 Os estreptococos de origem fecal do grupo D até recentemente eram 

considerados enterococos. Com os estudos de biologia molecular, combinados com 

estudos de fisiologia bacteriana, uma classificação mais elaborada estabeleceu o 

novo gênero Enterococcus spp. Os membros deste gênero são: E. avium, E. 

casseliflavus, E. durans, E. faecalis, E. faecium, E. gallinarum, E. hirae, E. 

malodoratus e E. mundtii. Todas estas bactérias crescem a 45ºC, em 6,5% de NaCl 

e em pH 9,6; muitas crescem a 10ºC. Streptococcus bovis e S. equinus, os quais 

não se desenvolvem em duas ou mais destas condições, foram transferidos para o 

grupo miscelânea “Outros Streptococcus”. A maioria (99%) é suscetível a 

vancomicina e menos de 1% produz gás a partir do glicerol. Geralmente, os 

Enterococcus spp. habitam o intestino de animais homeotérmicos e pecilotérmicos, 

incluindo insetos. Alguns Enterococcus spp. adaptaram-se e se desenvolvem em 

vegetação numa relação epífita (HARTMAN; DEIBEL; SIEVERDING, 2001). 
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 Os Enterococcus spp. são, às vezes, utilizados como indicadores em análises 

de água. Uma das vantagens sobre a Escherichia coli é que morrem mais 

lentamente, e um dos inconvenientes é que são encontrados também em ambientes 

não fecais, como em instalações de processamento de alimentos; portanto, seu 

isolamento não indica tão claramente contaminação fecal. Em alimentos, os 

Enterococcus spp. constituem um melhor indicador do estado sanitário que E. coli, 

pois, geralmente, se recuperam antes dos coliformes, sobretudo em alimentos 

congelados e em alimentos desidratados, assim como naqueles que sofreram 

tratamento térmico moderado. No entanto, esta capacidade de recuperação diminui 

seu valor como microrganismo indicador, já que este permanece viável, por 

exemplo, em alimentos tratados pelo calor, quando microrganismos patogênicos 

menos termotolerantes, como as salmonelas, foram destruídos (FRAZIER; 

WESTHOFF, 1993; HUSS, 1997). 

 No passado, alguns pesquisadores associaram surtos de infecções 

alimentares com este gênero de bactéria, mas os experimentos não foram 

conclusivos, até recentemente, quando os Enterococcus spp. foram implicados como 

causa de diarréia neonatal em animais. Outros Enterococcus spp., especialmente 

aqueles resistentes aos agentes quimioterápicos, podem causar sérios problemas de 

saúde em humanos (HARTMAN; DEIBEL; SIEVERDING, 2001). 

 Muitas técnicas estão disponíveis para isolamento e enumeração de 

Enterococcus spp. Geralmente se baseiam no emprego da azida de sódio como 

agente seletivo e, a princípio, em temperaturas de incubação altas (45ºC). Como 

alternativa pode ser utilizado o caldo glicose azida, incubado a 45ºC pela técnica do 

número mais provável (NMP) e tabelas de probabilidade. Nos tubos onde são 

observadas produções de ácido são considerados positivos. Geralmente não é 

necessário identificar a espécie (FRAZIER; WESTHOFF, 1993). 

A técnica de Número Mais Provável (NMP) é um método que permite estimar 

a densidade de microrganismos viáveis presentes em uma amostra sob análise. 

Esta técnica não permite a contagem "fixa" de células viáveis ou de unidades 

formadoras de colônias (UFC), como acontece com a técnica de contagem em 

placas. Esta tem por base a probabilidade estatística relacionada com a freqüência 

da ocorrência de resultados positivos mais prováveis, em função do número real de 

microrganismos presentes. Na rotina de laboratórios analíticos, normalmente são 

utilizadas três diluições, considerando a estimativa do número esperado do 
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microrganismo em estudo. Para a determinação do NMP, a amostra deverá ser 

diluída tantas vezes quantas necessárias para que a última diluição de 03, 05 ou 10 

tubos apresente todos os resultados negativos. Quanto maior o número esperado do 

microrganismo pesquisado, maiores deverão ser as diluições usadas. A expressão 

do NMP é feita somente por meio do número mais provável que corresponda ao 

arranjo de tubos positivos por série. Em geral, as tabelas já estão corrigidas 

considerando g ou mL (e, conseqüentemente, as diluições), para a obtenção do 

NMP (BRASIL, 2003).  

 Morales et al. (2004) avaliaram a microbiota normal e patogênica associada à 

tilápia do Nilo recém-abatida, proveniente de várias localidades da Costa Rica. Com 

este propósito determinou-se a contagem total de mesófilos aeróbios, o número de 

coliformes totais e fecais, Enterococcus spp., Aeromonas spp., bactérias lácteas e a 

presença de Listeria spp. e Salmonella spp., a partir da superfície externa da tilápia. 

Comparando os resultados encontrados com os parâmetros estabelecidos pela 

ICMSF, os autores observaram que 12% das amostras apresentaram aceitação 

marginal e nenhuma ultrapassou o limite de 107 UFC/g. Já a contagem de 

Enterococcus spp. foi alta em 22% das amostras, estas apresentaram valores acima 

de 103 UFC/g. Foi observada, também, a presença de Listeria spp. e Salmonella 

spp.; já a Aeromonas spp. foi isolada de 98% das amostras e 80% apresentaram 

contagem acima de 103 UFC/g. As contagens de coliformes totais e fecais foram 

altas na maioria das amostras, enquanto a contagem de bactérias lácteas foi baixa. 

Segundo os autores, as contagens altas de coliformes e a presença de bactérias 

patogênicas ocorreram devido a uma prática largamente adotada na Costa Rica – a 

utilização de excremento de animais como alimento para os peixes. 

 

2.3.3. Análises Físico-Químicas 
 

As mudanças que ocorrem no pescado, após a sua morte, são difíceis de ser 

distinguidas quanto à procedência, que podem advir de atividades microbianas ou 

enzimáticas. A espécie do pescado e o manuseio que este recebe antes da morte 

influem bastante nos processos deteriorativos. Salienta-se que a classe e 

quantidade de substâncias extrativas nitrogenadas disponíveis nos músculos na 

forma de aminoácidos livres, peptídeos simples como anserina e glutationa, óxido de 
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trimetllamina, creatina e taurina exercem importante papel no aparecimento de 

outros produtos de degradação, uma vez que a presença destas substâncias 

extrativas constitui o ponto fundamental de partida para a atividade dos 

microrganismos. Portanto, os métodos químicos mais utilizados para a avaliação da 

qualidade do pescado são: nitrogênio das bases voláteis totais (N-BVT), nitrogênio 

da trimetilamina (N-TMA), hipoxantina (Hx) e valor de K (OGAWA; MAIA, 1999). 

 

2.3.3.1.Potencial Hidrogeniônico (pH) 
 

 No momento da morte, o suprimento de oxigênio para o tecido muscular é 

interrompido, pois o sangue deixa de ser bombeado pelo coração e não circula mais 

pelas brânquias, onde, nos peixes vivos, se enriquecia de oxigênio. Desta forma a 

produção de energia se restringe a glicólise. O pH muscular nos peixes vivos, está 

próximo da neutralidade. A glicólise post mortem resulta no acúmulo de ácido lático, 

com a concomitante diminuição de pH do músculo. A quantidade de ácido lático 

produzida está relacionada com a quantidade de carboidrato (glicogênio) 

armazenado no tecido vivo. Em geral, o músculo do pescado contém um nível 

relativamente baixo de glicogênio, comparado aos mamíferos e, por esta razão, é 

gerado menor quantidade de ácido lático após a morte. Entretanto, a espécie de 

pescado, o estado nutricional do peixe, a quantidade e grau de esgotamento no 

momento da morte têm um grande efeito nos níveis de glicogênio armazenado e, 

conseqüentemente, no pH post mortem final. Logo após a glicólise, certas 

transformações autolíticas, tais como o rompimento de proteínas, proporciona as 

condições ótimas para o crescimento e reprodução da microbiota contaminante, a 

qual pode produzir aminas que elevam o pH do pescado (HUSS, 1998). 

 De acordo com o RIISPOA (BRASIL, 1997a), o pescado é considerado fresco 

quando o pH da carne externa é inferior a 6,8 e o da carne interna é inferior a 6,5.  

Em vários experimentos realizados com tilápia do Nilo, mantidas sob 

refrigeração ou gelo, o pH foi um dos parâmetros utilizados para avaliar o frescor do 

pescado. Guimarães, Sales e Monteiro (1988) verificaram que o pH em tilápias 

evisceradas no dia zero de estocagem foi de 6,9, caiu para 6,0 no primeiro dia e daí 

subindo, até alcançar 7,9 no 21º dia de estocagem. Sales et al. (1988), também em 

tilápias evisceradas obtiveram como resultado de pH no dia zero de estocagem 6,7 e 
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no 20º dia 7,08. Siqueira (2001), analisando o pH de tilápias não irradiadas 

(controle), comparando com tilápias irradiadas, observou que o pH das amostras 

irradiadas ficou estável até o 30º dia de estocagem, enquanto o pH das tilápias não 

irradiadas evoluiu de forma crescente, indo de 6,6 no primeiro dia de estocagem, até 

chegar a 7,7 no 30º dia. Foi observado no experimento de Soccol (2002) que o pH 

dos filés de tilápia não tratados (controle) foi de 6,5 para 6,6 em 20 dias de 

estocagem, enquanto, em seu experimento, Zúniga et al. (2005) observaram que o 

pH de tilápias evisceradas subiu de 5,9 no primeiro dia de estocagem até 6,9 no 21º 

dia. 

2.3.3.2. Bases Voláteis Totais (BVT) 
 

A determinação de bases voláteis totais (BVT) é um dos métodos mais 

amplamente usados na avaliação da qualidade dos produtos pesqueiros. Inclui a 

trimetilamina (TMA) – produzida por deterioração bacteriana -, dimetilamina (DMA) – 

produzida por enzimas autolíticas durante o armazenamento em congelação -, 

amoníaco que é produzido por desaminação de aminoácidos e catabolismo de 

nucleotídeos e outros compostos nitrogenados básicos voláteis, associados com a 

deterioração de pescado. Apesar da análise de BVT ser relativamente simples de 

realizar, tem sido objetado que o teste só apresenta aumentos consistentes quando 

o pescado está próximo da rejeição, de modo que não prestaria para prognosticar a 

validade comercial a partir de dados intermediários; porém, teria utilidade como 

indicador do período máximo de comercialização (CONTRERAS-GUZMÁN, 1994; 

HUSS, 1998).  

 Pela legislação brasileira (BRASIL, 1997a; BRASIL, 1997b), o limite 

preconizado para o pescado ser considerado aceitável é de 30 mg de N/100g de 

carne, assim como em outros países como Japão, Austrália, Argentina e Alemanha, 

pois este valor parece ser compatível com os limites de aceitação sensorial e 

contagem de microrganismos de muitas espécies. No entanto, há consenso que nos 

elasmobrânquios este valor de BVT é irreal, pois a matéria-prima chega à indústria 

com valores acima de 30 mg. Valores em torno de 60 mg de BVT são comuns em 

cações com qualidade sensorial e microbiológica aceitável. Já em peixes de água 

doce a utilização deste parâmetro é questionada, pois estes possuem quantidades 

mínimas de óxido de trimetilamina, que por ação microbiana origina trimetilamina. 
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Assim, diferente dos peixes de água salgada, os peixes de água doce geralmente 

apresentam baixos valores de BVT (BERAQUET; LINDO, 1985; CONTRERAS-

GUZMÁN, 1994). 

 Netto (1984), utilizando o método de destilação, observou que tilápia híbrida 

(Tilápia hornorum x O. niloticus) estocada por 25 dias apresentou valores de 16,99 

mg N no primeiro dia de estocagem, 15,63 mg N em quatro dias de estocagem, 

16,66 em 11 dias, 17,45 mg N em 15 dias e 31,36 mg N no último dia de estocagem. 

Guimarães, Sales e Monteiro (1988) verificaram em tilápia do Nilo, que o valor de 

BVT em 01 dia de estocagem foi de 9,48 mg N, em 11 dias foi de 18,24 mg N e 

26,05 aos 21 dias. Sales et al. (1988) também observaram o valor de 9,48 mg N 

para tilápia do Nilo estocada por 01 dia, em 15 dias o valor de BVT foi de 25,42 mg 

N e de 26,32 aos 20 dias de estocagem. Elisabetta et al. (2001) utilizando o método 

de Pearson, em sua pesquisa com tilápia (Oreochromis spp.), observaram, ao final 

de 21 dias de estocagem valores próximos de 28 mg N/100g de BVT em todas as 

amostras analisadas, mantendo-se então dentro do limite permitido para pescado. Já 

no experimento de Soccol (2002), as amostras controle de filés de tilápia do Nilo 

apresentaram valores de BVT que ficaram entre 14 mg N e 18,9 mg N, durante 20 

dias de estocagem. Albuquerque, Zapata e Almeida (2004) constataram que os 

diferentes métodos de insensibilização (CO2 e gelo) não influenciaram os valores de 

BVT, e, sim, o tempo de estocagem em gelo (p<0,05), onde os valores de BVT 

variaram de 18,38 a 21,40 mg N/100g em peixes insensibilizados por CO2, durante 

os 17 dias de armazenamento. 

 

2.3.3.3. Óxido de Trimetilamina (OTMA) e Trimetilamina (TMA) 
 

O óxido de trimetilamina (OTMA) constitui uma parte importante da fração 

nitrogenada não protéica das espécies marinhas. Compõe de 1 a 5% do peso seco 

do tecido muscular (HUSS, 1998). Nas espécies de água doce este composto foi 

encontrado em perca do Nilo (GRAM; OUNDO; BON, 1989), em tilápia (ANTHONI et 

al., 1990; NIIZEKI et al., 2002) e em algumas espécies do rio Amazonas (OGAWA; 

MAIA, 1999). Muitas bactérias específicas da deterioração do pescado empregam o 

OTMA como aceptor terminal de elétrons durante a respiração anaeróbica. O 

componente reduzido, a TMA, um dos compostos dominantes do pescado 
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deteriorado, tem um odor característico forte e desagradável. O nível de TMA 

encontrado em pescado fresco rejeitado por uma equipe sensorial varia, 

dependendo da espécie de pescado, mas geralmente se encontra ao redor de 10 a 

15 mg TMA-N/100g em pescado armazenado aerobicamente. No pescado 

deteriorado, os níveis de OTMA decaem após a consolidação do rigor mortis, a TMA 

alcança seu máximo e os níveis de BVT continuam aumentando, devido à formação 

de amônia e outras aminas voláteis. Nas primeiras semanas de armazenamento em 

gelo também se forma um pouco de amoníaco, devido à autólise de nucleotídeos . 

Em algumas espécies de pescado que não contêm OTMA, ou nos quais a 

deterioração é devida à microbiota não redutora de OTMA, observa-se um leve 

aumento de BVT durante o armazenamento, provavelmente como resultado da 

desaminação e descarboxilação de aminoácidos. No peixe congelado, porém, a 

atividade bacteriana é inibida e o OTMA é convertido em quantidades equimolares 

de dimetilamina (DMA) e formaldeído (FA) pela enzima autolítica OTMA-dimetilase. 

A DMA tem pouco efeito sobre o sabor e textura do pescado, enquanto o FA induz 

ao entrecruzamento das proteínas musculares alterando a textura da carne por 

endurecimento (HUSS, 1998). 

 Três métodos,- destilação, microdifusão de Conway e colorímetro de Dyer-, 

são comumente usados para determinação de N-TMA. Deve-se tomar cuidado ao 

comparar-se valores destas substancias, especialmente N-BVT, visto que os 

resultados dependem dos métodos de análise (OGAWA; MAIA, 1999). Na legislação 

brasileira, o valor a ser adotado como limite de aceitação para concentração de TMA 

em pescado é de 4,0 mg N de TMA/100g de amostra (BRASIL, 1997a). 

 El-Bedawey et al. (1985) estudaram o efeito de antimicrobianos (tetraciclina e 

nisina) sobre a manutenção da qualidade da tilápia do Nilo. Observaram que a 

quantidade de BVT (método de Pearson) e TMA (método de Dyer) das tilápias não 

tratadas pelos antimicrobianos, foi maior do que nas tilápias tratadas durante um 

período de estocagem de 12 dias. Os valores de BVT (mg N/100g) foram 

aproximadamente de: 20-30 mg N no primeiro dia de estocagem, 25-35 mg N no 

terceiro dia, 35-40 mg N no sexto dia de estocagem, 50-60 mg N no nono dia e 60 

mg no 12º dia de estocagem. Já para a TMA (mg N/100g), os valores aproximados 

nos respectivos dias foram: 1,0 mg N, 5,0-7,0 mg N, 9,0 mg N, 11 mg N e 13-15 mg 

N. 
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 Anthoni et al. (1990) determinaram os valores de OTMA e TMA de quatro 

espécies de peixes de água doce (Clarias sp, Bagrus sp, Tilapia sp e Lates 

niloticus), após 24h de estocagem sob gelo. Os métodos de análise utilizados foram 

espectrofotometria de massa e método de Conway. Os autores observaram que os 

valores de OTMA e TMA pelo método de Conway, em tilápias, foram de 153 (±7) mg 

N/100g e 1,0 (±3) mg N/100g. 

 Reddy et al. (1994) estudaram o período de conservação de filés de híbridos 

de tilápia (O. niloticus x Tilapia aurea) embalados em 100% de ar, acondicionados a 

4ºC e observaram que após nove dias de estocagem o valor de TMA (determinado 

por cromatografia gasosa) foi de 2,59 mg N, que coincidiu com um forte “off-odor” 

percebido na análise sensorial. 

 Segundo Contreras-Guzmán (1994), as tilápias possuem teores 

intermediários de OTMA (25 – 100 mg N), numa classificação que vai de ausência 

de OTMA a teores muito altos (>300 mg N). Este ainda cita que os teores de OTMA 

variam nas diferentes zonas da musculatura dos peixes.  

 Niizeki et al. (2002), estudando o mecanismo da biossíntese do óxido de 

trimetilamina em tilápia do Nilo cultivada em água doce, obtiveram como valor basal 

de OTMA 11,25 mg N/100g. Os pesquisadores concluíram que a tilápia do Nilo tem 

a capacidade de produzir OTMA a partir do aminoácido colina originário da dieta, 

através da atuação de microrganismos intestinais e da enzima tissular mono-

oxigenase.
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1. OBTENÇÃO E ESTOCAGEM DAS AMOSTRAS 

 

 As tilápias foram obtidas na Piscicultura da Prefeitura Municipal de Casimiro 

de Abreu-RJ e numa Piscicultura de Cachoeiras de Macacu - RJ. Foram coletados 

135 machos revertidos, com idade entre 04 e 06 meses e peso médio de 412,1 g 

(total de 55,6 Kg), no período de agosto de 2005 a setembro de 2006. Após 24 horas 

de depuração, os peixes foram capturados, receberam choque térmico com gelo, 

foram eviscerados manualmente e lavados; em seguida acondicionados em caixas 

isotérmicas contendo gelo, na proporção de 1 Kg de gelo para 1 Kg de peixe e 

levados até o Laboratório de Análise Sensorial do Departamento de Tecnologia de 

Alimentos da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal 

Fluminense. Após a chegada no Laboratório os peixes foram acondicionados em 

recipientes contendo gelo, na proporção de 1 Kg de gelo para 2 Kg de peixe e em 

seguida estocados e mantidos em refrigerador doméstico (temperatura média 0,3ºC 

± 0,35) até o momento de sua utilização para as análises sensoriais, bacteriológicas 

e físico-químicas. 

 

3.2. ANÁLISE SENSORIAL PELO MÉTODO DE ANÁLISE DESCRITIVA 

QUANTITATIVA (ADQ) 

 

A ADQ foi realizada segundo os procedimentos descritos por Stone e Sidel 

(1998) que incluíram as etapas de recrutamento, pré-seleção, treinamento e seleção 

de julgadores, e posterior avaliação do produto-teste com a equipe sensorial. A ADQ 

foi procedida em amostras cozidas, previamente estocadas em gelo por 01, 08, 15 e 
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22 dias. Todas as etapas da ADQ ocorreram no Laboratório de Análise Sensorial do 

Departamento de Tecnologia de Alimentos da Faculdade de Medicina Veterinária – 

UFF. 

 

3.2.1. Recrutamento de Julgadores 
 

O recrutamento de julgadores foi realizado com o auxílio de questionário 

(Apêndice 1) distribuído a 20 consumidores habituais do produto-teste. O 

questionário teve por objetivo verificar a habilidade do indivíduo em detectar 

propriedades sensoriais de alimentos, descrever os atributos usando descritores 

verbais, identificar as diferenças de intensidade de atributos através de escala 

numérica e a habilidade na utilização de escalas não estruturadas. Os candidatos 

que responderam 80% das questões verbais correta e claramente, e apresentaram 

um erro máximo de 10% no uso das escalas, foram recrutados. 

 

3.2.2. Pré-seleção de Julgadores 
 

Os 16 candidatos aprovados na etapa de recrutamento foram pré-

selecionados de acordo com a habilidade natural em discriminar diferenças entre 

amostras de solução de cloreto de sódio p.a. a 0,08 e 0,15% (AMERINE; 

PANGBORN; ROESSLER, 1965). Utilizou-se uma série de cinco repetições de teste 

triangular por julgador (Apêndice 2). Os 13 candidatos que obtiveram porcentagem 

mínima de 60% de acerto foram aprovados para a etapa de treinamento (DAMÁSIO; 

COSTELL, 1991). 

 

3.2.3. Preparo e apresentação das amostras 
 

Para a ADQ, os peixes foram envoltos em papel alumínio e cozidos em forno 

elétrico à temperatura de 150ºC. O tempo de cozimento dos peixes era ajustado de 

acordo com o peso destes – se o peixe pesasse por exemplo 300 g, o tempo de 

cozimento seria de 30 min e assim por diante.  
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As amostras cozidas eram apresentadas individualmente aos julgadores em 

pratos descartáveis de fundo claro e servidas juntamente com água, para limpeza 

bucal. 

3.2.4. Treinamento de Julgadores 
 

Para treinamento dos julgadores foram utilizados 44 peixes com peso médio 

de 320,8 g (total de 14,2 Kg). O objetivo dessa etapa foi melhorar as habilidades dos 

julgadores no reconhecimento e descrição dos atributos de aparência, aroma, sabor 

e textura da tilápia do Nilo, nos diferentes tempos de estocagem em gelo estudados. 

Concomitantemente, objetivou-se familiarizá-los com as técnicas de degustação nas 

avaliações sensoriais. Este treinamento foi realizado utilizando-se entre nove e treze 

sessões, de acordo com a disponibilidade dos julgadores, nas quais todas as 

amostras foram estudadas. 

Para a obtenção dos termos sensoriais descritivos, as amostras foram 

apresentadas aos julgadores, num total de 11 indivíduos, que descreveram as 

características de aparência, aroma, sabor e textura destas. 

 As avaliações sensoriais foram realizadas sob condições laboratoriais, 

permitindo-se a interação entre os membros da equipe, mediada por um líder. 

 Novas sessões foram realizadas com a equipe sensorial, tendo por objetivo a 

discussão dos atributos sensoriais levantados, eliminação dos termos correlatos, 

agrupamento dos termos sinônimos e obtenção da lista com as definições dos 

termos descritivos da tilápia do Nilo. 

Para provocar contrastes de intensidade das percepções sensoriais e induzir 

as percepções desejadas foram empregados materiais de referência (Tabela 1), que 

foram utilizados na parte final do treinamento. 

 Foram também produzidas a ficha de avaliação das amostras (Apêndice 3), 

contendo os atributos sensoriais dispostos em escala de 15 cm - ancorada por 

termos de intensidade, e a lista com a definição de cada um dos atributos (Tabela 2) 

obtidos por consenso, ambas utilizadas na etapa final do treinamento, para preparar 

os julgadores para a Análise Descritiva Quantitativa. 
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TABELA 1 - Material de referência empregado no treinamento da equipe sensorial 

que participou da Análise Descritiva Quantitativa (ADQ) de tilápia do 

Nilo (Oreochromis niloticus) cultivada; eviscerada e estocada em gelo. 

 

COR 
BRANCO= tilápia com 1 dia de estocagem 

PARDACENTO= tilápia com 22 dias de estocagem 
PIGMENTO ALARANJADO 

NENHUM= tilápia com 1 dia de estocagem 
MUITO= tilápia com 15 dias de estocagem 

APARÊNCIA 

BRILHO 
NENHUM= tilápia com 15 dias de estocagem 

MUITO= tilápia com 1 dia de estocagem 
CARACTERÍSTICO DE PEIXE DE ÁGUA DOCE 

NENHUM= tilápia com 22 dias de estocagem 
MUITO= tilápia com 1 dia de estocagem 

CARACTERÍSTICO DE PEIXE DE ÁGUA SALGADA 
NENHUM= tilápia com 1 dia de estocagem 

MUITO= carne de corvina cozida em microondas 
AROMA 

RANÇOSO 
NENHUM= tilápia com 1 dia de estocagem 
MUITO= tilápia com 22 dias de estocagem 

CARACTERÍSTICO DE PEIXE DE ÁGUA DOCE 
NENHUM= tilápia com 15 dias de estocagem 

MUITO= tilápia com 1 dia de estocagem 
CARACTERÍSTICO DE PEIXE DE ÁGUA SALGADA

NENHUM= tilápia com 1 dia de estocagem 
MUITO= carne de corvina cozida em microondas 

SABOR 
 

AMARGO
NENHUM= tilápia com 1 dia de estocagem 
MUITO= tilápia com 15 dias de estocagem 

TEXTURA 
MACIEZ / SUCULÊNCIA

POUCO= tilápia com 15 dias de estocagem 
MUITO= tilápia com 1 dia de estocagem 
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TABELA 2 - Vocabulário descritivo empregado na ADQ de tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus) cultivada; eviscerada e estocada em gelo. 

 

Atributos de aparência Definição 

Cor da carne 
 

coloração que vai do branco ao 
pardacento durante o período de 
estocagem, não considerando a carne 
escura 

Brilho 

limpidez da cor, variando de opaco a 
brilhante, representados na escala por 
“nenhum brilho” a “muito brilho”, 
respectivamente 

Pigmento alaranjado pigmento claro, associado à oxidação 
de gorduras 

Atributos de aroma Definição 

Característico de peixe de água doce aroma acentuado de peixe de água 
doce; alga de água doce 

Característico de peixe de água salgada
aroma associado com odor de peixe 
estocado por muito tempo em gelo ou 
em início de deterioração; maresia 

Rançoso aroma associado com gordura 
deteriorada 

Atributos de sabor Definição 

Característico de peixe de água doce sabor acentuado de peixe de água 
doce; alga de água doce 

Característico de peixe de água salgada
sabor associado com peixe estocado 
por muito tempo em gelo ou em início de 
deterioração 

Amargo 
sabor associado com ranço - gordura 
deteriorada (desconsiderar sabor 
amargo da carne escura) 

Atributos de textura Definição 

Maciez força necessária para ruptura da carne 
na primeira mordida 

Suculência quantidade de umidade na massa 
liberada durante a mastigação 
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3.2.5. Seleção dos Julgadores e Avaliação Sensorial Descritiva Quantitativa 
(ADQ) 
 

Para seleção dos julgadores e para a ADQ foram utilizados 20 peixes com 

peso médio de 440,1 g (total de 8,8 Kg). 

A seleção dos julgadores e a ADQ foram realizadas na mesma etapa. 

Aqueles julgadores que não tiveram bom desempenho, refletido pela análise de 

variância, não tiveram seus resultados computados nos valores da intensidade de 

percepção dos atributos de aparência, aroma, sabor e textura na análise sensorial 

de tilápia do Nilo. 

Para avaliação do desempenho dos julgadores, utilizou-se a análise de 

variância (ANOVA) sobre os resultados de cada julgador em separado, em cada 

atributo avaliado. As fontes de variação testadas foram “tempo de estocagem” e 

“repetição”. O valor de F “tempo de estocagem” mediu a habilidade do julgador em 

discriminar as amostras e o valor de F “repetição” mediu a habilidade do julgador em 

repetir suas pontuações na escala durante as repetições das análises. Os 

candidatos que apresentaram probabilidade de F “tempo de estocagem” ≥ 0,5 ou F 

“repetição” ≤ 0,05, em um ou mais atributos, não foram considerados aptos e, 

assim, seus resultados não foram utilizados. 

As análises foram realizadas sob condições laboratoriais, onde cada julgador 

avaliou os atributos de aparência, aroma, sabor e textura das amostras cozidas, 

previamente estocadas em gelo por 01, 08, 15 e 22 dias (Figura 2). Foram 

realizadas três repetições, num total de 12 análises por julgador. As amostras 

estocadas por 22 dias foram avaliadas somente quanto à aparência e aroma.  

As amostras cozidas foram apresentadas individualmente aos julgadores em 

pratos codificados com números aleatórios de três dígitos e servidas juntamente com 

água, para limpeza bucal. As amostras eram servidas uma por vez e de forma 

aleatória, para que os degustadores não soubessem de que amostra se tratava. 

Neste momento não era permitida a interação entre os julgadores para que não 

houvesse interferência nos resultados. 

A equipe sensorial, composta por 11 julgadores (dois homens e nove 

mulheres), com idades entre 25 e 45 anos, utilizou a ficha de avaliação e, com 

auxílio dos materiais de referência (Tabela 1) e da lista de definições (Tabela 2), 

realizou as análises. As intensidades de percepção dos 11 atributos sensoriais, 
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registrados em escalas não estruturadas (ficha de avaliação), foram medidas com 

auxílio de régua. 

  

 
 

FIGURA 2 – Julgador realizando Análise Descritiva Quantitativa (ADQ) de tilápia do 

Nilo (Oreochromis niloticus) cultivada; eviscerada e estocada em gelo. 

 

3.3. ANÁLISE SENSORIAL PELO MÉTODO DE ÍNDICE DE QUALIDADE (MIQ) 

 

A avaliação das amostras pelo MIQ foi procedida conforme descrito por 

Sveinsdottir et al. (2003) no Laboratório de Análise Sensorial do Departamento de 

Tecnologia de Alimentos da Faculdade de Medicina Veterinária – UFF. 

3.3.1. Treinamento dos Julgadores 
 

Para o treinamento dos julgadores foram utilizados nove peixes com peso 

médio de 442,7g (total de 3,9 Kg). O treinamento foi realizado utilizando entre seis e 

doze sessões, de acordo com a disponibilidade dos julgadores, nas quais todas as 

amostras foram estudadas. O peixe cru, previamente estocado em gelo por 01, 08, 

15 e 22 dias era apresentado individualmente, em bandeja de fundo claro. 

Para levantamento dos atributos sensoriais, as sessões eram realizadas sob 

condições laboratoriais, permitindo-se a interação entre os membros da equipe 

sensorial, orientada por um líder. Durante o treinamento as amostras eram 
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identificadas para que os julgadores conseguissem relacionar os atributos com o 

estado de conservação do pescado. 

 Por consenso a equipe selecionou os atributos pertinentes que 

caracterizavam as alterações sensoriais durante o período de estocagem da tilápia 

do Nilo. A partir daí elaborou-se o protocolo do Índice de Qualidade (IQ) que foi 

utilizado na análise das amostras (Apêndice 5). 

 

3.3.2. Aplicação do Protocolo do Método de Índice de Qualidade (MIQ) 
 

Para o MIQ foram utilizados 16 peixes com peso médio de 408,2 g (total de 

6,5 Kg).  

Dez julgadores treinados participaram da avaliação da tilápia, utilizando fichas 

(protocolo do IQ) com os parâmetros de aparência superficial, olhos, brânquias, 

abdome, além da textura e cor da musculatura. As amostras previamente estocadas 

em gelo por 01, 08, 15 e 22 dias eram apresentadas em bandeja de fundo claro 

(Figura 3). Estas bandejas eram codificadas por números de três dígitos aleatórios. 

Cada julgador analisou as amostras individualmente e registrou sua avaliação para 

cada parâmetro de qualidade do protocolo IQ (Apêndice 5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 – Amostra apresentada juntamente com a ficha de avaliação para 

aplicação do Método de Índice de Qualidade (MIQ) de tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus) cultivada; eviscerada e estocada em gelo. 
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3.4. TESTE DE ACEITAÇÃO  

 

 O Teste de Aceitação foi realizado pela metodologia descrita por Stone e 

Sidel (1993) em amostras cozidas de peixes previamente estocadas em gelo por 01, 

08 e 15 dias. Para esta análise foram utilizados 13,8 Kg de peixe (peso médio de 

576,4g). 

 Um grupo de duzentos e quarenta consumidores do produto (julgadores não 

treinados), composto por 157 mulheres e 83 homens com idades entre 18 e 61 anos, 

participou da análise. Participaram do teste, voluntariamente, alunos de graduação e 

pós-graduação, professores e funcionários da Faculdade de Medicina Veterinária da 

UFF, além de pessoas não vinculadas à UFF, como estudantes, médicos 

veterinários, servidores públicos. 

 Os julgadores realizaram o teste em cabines individuais do Laboratório de 

Análise Sensorial. As amostras cozidas eram apresentadas individualmente aos 

julgadores em pratos descartáveis de fundo claro, codificados com números 

aleatórios de três dígitos e servidas juntamente com água, para limpeza bucal 

(Figura 4). Além disso, os julgadores recebiam uma ficha (Apêndice 8) para 

avaliação contendo uma escala hedônica com extremos de 01 a 09, onde 01 

correspondia a desgostei muitíssimo e 09 representava gostei muitíssimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 4 – Amostra cozida apresentada aos julgadores para realização do Teste 

de Aceitação de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) cultivada; 

eviscerada e estocada em gelo. 
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3.5. ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS 

 

Para as análises bacteriológicas foram utilizados 11 exemplares de tilápia do 

Nilo com peso médio de 376,3 g. As análises foram realizadas no Laboratório de 

Controle Microbiológico da Faculdade de Medicina Veterinária do Departamento de 

Tecnologia de Alimentos – UFF. As análises consistiram na contagem de bactérias 

heterotróficas aeróbias mesófilas, contagem de bactérias heterotróficas aeróbias 

psicrotróficas e número mais provável de Enterococcus spp., realizadas nos dias 01, 

04, 08, 11, 15, 18, 22 e 28 de estocagem, em amostras de músculo com e sem pele.  

 

3.5.1. Contagem de Bactérias Heterotróficas Aeróbias Mesófilas (CBHAM) 
 

A metodologia utilizada para realizar a contagem de bactérias heterotróficas 

aeróbias mesófilas foi baseada em Morton (2001) com algumas adaptações. As 

análises foram realizadas em duplicata, nos intervalos de tempo supracitados. A 

técnica modificada foi à miniaturização dos procedimentos, com a utilização de 

pipetas automáticas, ponteiras e tubos tipo “eppendorf”, onde um volume dez vezes 

menor de diluições foi utilizado e os resultados obtidos multiplicados por dez. 

 Amostras de 25 g de músculo, uma com pele e outra sem pele, foram 

acondicionadas em envelopes plásticos e, em seguida, foram adicionados 225mL de 

Solução Salina Peptonada Tamponada a 0,1%, correspondendo à diluição de 10-1. 

Logo após, as amostras foram homogeneizadas por 60 segundos no 

homogeneizador “Stomacher”. Daí foram realizadas diluições seriadas até 10-10, 

pipetando-se 0,1 mL de cada diluição em tubos tipo “eppendorf” contendo 0,9 mL de 

Solução Salina Peptonada Tamponada a 0,1%. 

 Na continuação, 0,1 mL de cada diluição foi transferido para placas de Petri 

para semeadura em profundidade (“Pour Plate”). Logo após, 18 a 20 mL de Agar 

Padrão para Contagem, fundido a 45ºC, foram vazados sobre as placas que, 

devidamente identificadas, após endurecimento do meio, foram incubadas invertidas 

a 37ºC/48h. Todos os procedimentos foram realizados na área de segurança do bico 

de Bunsen.  

A contagem foi procedida utilizando Contador de Colônias ao final de cada 

período de incubação. Foram selecionadas as placas com número de colônias entre 
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25 a 250. A partir dos dados obtidos, foi calculado o número de Unidades 

Formadoras de Colônias (UFC) presentes na amostra, levando-se em conta a 

diluição empregada, com o resultado final expresso em log de UFC/g. 

 

3.5.2. Contagem de Bactérias Heterotróficas Aeróbias Psicrotróficas (CBHAP) 
 

A metodologia para realização da contagem de bactérias heterotróficas 

aeróbias psicrotróficas foi baseada em Morton (2001) e Cousin et al. (2001) com 

algumas adaptações. As análises foram conduzidas conforme descrito para 

contagem de bactérias heterotróficas aeróbias mesófilas, diferindo somente na 

temperatura e no tempo de incubação que foram de 7ºC/10 dias. 

 

3.5.3. Número Mais Provável (NMP) de Enterococcus spp. 
 

 Para estimar o Número mais Provável de Enterococcus spp. foi utilizada a 

técnica descrita no manual Merck (2001), com algumas adaptações. As análises 

foram realizadas em duplicata, nos intervalos de 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22 e 28 dias 

de estocagem, em amostras de músculo com e sem pele. A técnica modificada foi à 

miniaturização dos procedimentos, com a utilização de pipetas automáticas, 

ponteiras e tubos tipo “eppendorf”, onde um volume dez vezes menor de diluições 

fora utilizado e os resultados obtidos multiplicados por dez. 

Alíquotas foram retiradas do mesmo homogeneizado utilizado para realização 

das contagens bacterianas. A partir deste homogeneizado (10-1), foram realizadas 

diluições seriadas até 10-10, em três séries de três tubos para cada diluição. O meio 

de cultura utilizado foi o caldo Chromocult. Todos os procedimentos foram realizados 

na área de segurança do bico de Bunsen.  

Após a semeadura os tubos foram incubados a 45ºC/48h e a leitura foi 

procedida ao final do período de incubação. 

 A leitura dos tubos consistiu na observação da produção de ácido (turvação 

do meio de cultura). Nos casos em que não se observou produção de ácido foram 

preparados esfregaços em lâmina corados pelo método de Gram, para confirmar ou 

não a presença de Enterococcus spp. A obtenção do NMP foi realizada transpondo 

para tabelas estatísticas os resultados dos arranjos dos tubos positivos e negativos. 
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3.6. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

Para as análises físico-químicas foram utilizados 11 exemplares de tilápia do 

Nilo com peso médio de 376,3 g. As análises foram realizadas no Laboratório de 

Controle Físico-Químico do Departamento de Tecnologia de Alimentos da Faculdade 

de Medicina Veterinária – UFF. As análises consistiram na determinação do pH nos 

dias 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22 e 28 de estocagem; quantificação de bases voláteis 

totais (BVT), de trimetilamina (TMA) e de óxido de trimetilamina (OTMA), que foram 

realizadas nos dias 01, 04, 08, 11, 15, 18 e 22 de estocagem . 

 

3.6.1. Avaliação do Potencial Hidrogeniônico (pH) 
 

Para avaliação do pH, foi utilizado o método potenciométrico descrito no 

Manual do Laboratório Nacional de Referência Animal - LANARA (BRASIL, 1981). 

 Primeiramente foi realizada a calibração do pHmetro utilizando-se soluções 

tampão com pH 7,0 e 4,0 a 20ºC. A seguir, 10 g da amostra (músculo) foram 

acondicionados em um béquer e homogeneizados com auxílio de 10 mL de água 

destilada. Então, o eletrodo do pHmetro foi introduzido na amostra e a leitura direta 

foi realizada. 

 

3.6.2. Avaliação da produção de Bases Voláteis Totais (BVT) 
 

Para a quantificação das BVT foi utilizado o método de Microdifusão em 

Placas de Conway, descrito no Manual do LANARA (BRASIL, 1981). 

 Para a determinação do valor de BVT, a alíquota de 10 g de músculo de 

tilápia do Nilo foi homogeneizada com uma solução de 10 mL de ácido tricloroacético 

a 10%, por um minuto, com auxílio do homogeneizador WARING BLENDER®. A 

seguir, a mistura obtida foi vertida para um elenmeyer de Kitasato. Logo após, o 

homogeneizado foi filtrado em funil de Büchner contendo papel Wathman nº 5, com 

o auxílio de uma bomba a vácuo. O extrato obtido após a filtração foi utilizado para o 

desenvolvimento da técnica, sempre em duplicata. Para o desenvolvimento da 

técnica mencionada foram adicionados, no compartimento da placa de microdifusão, 

2 mL de solução de ácido bórico de Conway e 2 mL de extrato de pescado no 
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compartimento externo. A placa foi tampada com tampo de vidro, deixando apenas 

uma pequena abertura no compartimento externo para que fossem adicionados, a 

seguir, 2 mL de solução saturada de carbonato de potássio. A placa foi fechada e o 

conteúdo externo foi homogeneizado suavemente. Em seguida, as placas foram 

colocadas em estufa regulada a 35-37ºC por duas horas. Após esta etapa foi 

realizada a titulação das bases voláteis, que se difundiram no ácido bórico, com uma 

solução de ácido clorídrico (HCl) 0,1 N. 

 Para o calculo do valor de BVT utilizou-se a seguinte fórmula: 

 

mg de N-BVT/100g = V x N x 14 x 100 (T + U) 
                                  Va x P 

Onde: 

V= Volume de HCl 0,1 N gasto na titulação; 

N= Normalidade da solução de HCl; 

14= Equivalente grama do Nitrogênio; 

T= Volume da Solução de ácido tricloroacético a 10%; 

U= Umidade da amostra em gramas (7,9 g); 

Va= Volume da alíquota analisada (2 mL); 

P= Peso da amostra utilizada no preparo do extrato (10 g). 

 

3.6.3. Avaliação da produção de Trimetilamina (TMA) 
 

A TMA foi determinada pelo método de Microdifusão em Placas de Conway, 

descrito no Manual do LANARA (BRASIL, 1981). 

 O procedimento adotado nesta análise foi o mesmo utilizado na análise de 

BVT, porém com a particularidade da adição de formol ao extrato antes da adição do 

álcali, com o objetivo de fazer a amônia reagir com o formol, produzindo 

hexametilenotetramina e, conseqüentemente, permitir apenas a difusão da 

trimetilamina na placa. 

 Para cada análise de TMA realizada foram utilizadas 20 gotas de formol, 

previamente neutralizado, à concentração de 35%. Estas gotas foram adicionadas 

no compartimento externo da placa logo após a adição do extrato e somente depois 
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foi acrescentado o carbonato de potássio ao extrato. O cálculo foi efetuado da 

mesma maneira citada para quantificação das BVT. 

3.6.4. Avaliação do teor de Óxido de Trimetilamina (OTMA) 
 

A determinação do OTMA foi realizada segundo a técnica descrita por 

Yamagata, Horimoto e Nagaoka (1969), utilizando as modificações sugeridas por 

Parkin e Hulting (1982). 

 Para a determinação do valor de OTMA uma alíquota de cinco gramas de 

músculo de tilápia do Nilo foi homogeneizada em 20 mL de solução de ácido 

tricloroacético a 4% por um minuto com auxílio do homogeneizador WARING 

BLENDER®. A seguir, a mistura obtida foi vertida para um elenmeyer de Kitasato 

ficando em repouso por cerca de 30 minutos. Logo após, o homogeneizado foi 

filtrado no funil de Büchner contendo papel de filtro Wathman nº 5, com auxílio de 

bomba a vácuo. O extrato obtido após filtração foi utilizado para o desenvolvimento 

da técnica, sempre em dupicata. 

Para realização da técnica foi adicionado 1 mL de solução de tricloreto de 

titânio (TiCl3) a 1% em 2 mL do extrato e esta mistura foi imediatamente levada ao 

banho-maria a 80º C por um minuto e meio para que a redução de OTMA a TMA 

fosse alcançada. A seguir a solução foi resfriada em água corrente. O extrato de 

OTMA reduzido foi submetido à análise de TMA. Esta amina foi quantificada pelo 

método de Microdifusão em Placas de Conway (método descrito no item 3.6.3) e, 

para obtenção do valor de OTMA presente na amostra, foi calculada a diferença 

entre os valores de TMA do extrato reduzido (obtido nesta etapa) e o extrato não 

reduzido (análise de TMA propriamente dita). 

 

3.7. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Durante a etapa de seleção da equipe sensorial da ADQ foram requeridas 

análises de variância (ANOVA) em delineamento inteiramente casualizado com os 

resultados de cada julgador em cada atributo, sendo analisado (ver item 3.2.5). 

Sobre os escores de intensidade de cada atributo sensorial da ADQ 

procedeu-se análise de variância (ANOVA) em blocos casualizados para cada 

atributo sensorial. O esquema ANOVA testou as fontes de variação julgador, tempo 
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de estocagem e sua interação, seguido de teste de comparação entre médias de 

Tukey ao nível de 5% de significância.  

Para os resultados sensoriais foram requeridas, análises de regressão em 

modelo linear, além de Análise Multivariada de Componente Principal (ACP). 

A ACP foi realizada a partir dos escores médios de cada um dos atributos 

sensoriais, tanto da ADQ quanto do MIQ. Os tempos de estocagem (Y) e os 

atributos sensoriais (X) foram analisados em matriz de covariância. 

Para explicar o grau de importância de cada atributo (variável) da ADQ e do 

MIQ sobre os componentes principais, procedeu-se a correlação dos escores 

médios de intensidade dos atributos sensoriais sobre o escore de cada componente 

principal. Dessa forma, foram obtidos os valores das cargas (Loading) e 

probabilidade de cada atributo sobre os componentes principais. 

Os mapas sensoriais das amostras e atributos da ADQ e do MIQ foram 

construídos a partir dos escores dos dois primeiros componentes principais e das 

cargas dos atributos sensoriais sobre eles. 

Para o Teste de Aceitação procedeu-se análise de variância (ANOVA) em 

blocos casualizados, testando as fontes de variação julgador, tempo de estocagem e 

sua interação, seguido de teste de comparação entre médias de Tukey, ao nível de 

5% de significância.  

Para as análises físico-químicas e bacteriológicas foram requeridas análises 

de regressão em modelo linear. As variáveis dependentes foram os resultados das 

análises físico-químicas e bacteriológicas. As variáveis independentes foram os 

diferentes tempos de estocagem do pescado em gelo. 

Todos os testes estatísticos foram realizados pelo programa estatístico SAS 

(SAS Institute, Inc., 1985). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

4.1. ANÁLISE DESCRITIVA QUANTITATIVA (ADQ) DE TILÁPIA DO NILO 

(Oreochromis niloticus) EVISCERADA E ESTOCADA EM GELO 

 

 Uma equipe sensorial de onze julgadores, durante o treinamento levantou 

onze atributos sensoriais de aparência, aroma, sabor e textura para descrever as 

características da carne cozida de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) eviscerada 

e estocada em gelo por 22 dias. 

 Os valores médios da intensidade de percepção dos atributos, obtidos de 

nove julgadores (que passaram na prova de desempenho) em três repetições por 

julgador, estão dispostos nas Tabelas 3 e 4. As representações gráficas (gráfico 

aranha) das intensidades médias dos atributos de aparência, aroma, sabor e textura 

estão demonstradas nas Figuras 5 e 6. No Apêndice 4 estão representados os 

esquemas de ANOVA utilizados para testar o efeito das fontes de variação (julgador, 

tempo de estocagem e sua interação) sobre a ADQ. 
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TABELA 3 - Médias ( ) e desvio padrão (sX) da intensidade de percepção dos 

atributos de aroma e aparência de Análise Descritiva Quantitativa 

(ADQ) de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) cultivada; eviscerada 

e estocada em gelo durante 22 dias. 

 

a, b, c, d Médias na mesma linha seguidas de diferentes letras, diferem significativamente (p<0,05). 

 

Período de estocagem ( ±sX) 

 

Atributos 

1 dia 8 dias 15 dias 22 dias 

Cor da carne 

 

0,63a 

(±1,9) 

2,00b 

(±1,72) 

5,60c

(±4,90) 

10,46d 

(±3,98) 

 

Pigmento alaranjado 

 

 

0,05a

(±0,7) 

 

0,13a

(±0,34) 

 

0,83a

(±2,32) 

 

2,80b

(±4,21) 

 

Brilho 

 

 

12,4a 

(±4,3) 

 

11,88a 

(±4,12) 

 

9,20b

(±4,79) 

 

4,04c

(±3,08) 

 

Aroma característico de peixe de 

água doce 

 

13,0a 

(±3,4) 

12,20a 

(±3,89) 

9,64b

(±5,17) 

3,26c

(±4,51) 

Aroma característico de peixe de 

água salgada 

 

0,56a

(±2,9) 

0,97a

(±2,35) 

2,19b

(±4,05) 

2,05b

(±3,31) 

Aroma rançoso 0,34a

(±1,4) 

0,34a

(±0,82) 

1,84b

(±3,57) 

7,60c

(±6,05) 
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TABELA 4 - Médias ( ) e desvio padrão (sX) da intensidade de percepção dos 

atributos de sabor e textura de Análise Descritiva Quantitativa (ADQ) 

de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) cultivada; eviscerada e 

estocada em gelo durante 22 dias. 

 

 

Período de estocagem ( ±sX) 

 

Atributos 

1 dia 8 dias 15 dias 

Sabor de peixe de água doce 

 

12,81a  

(±4,04) 

11,78a 

 (±4,21) 

7,75b  

(±5,56) 

 

Sabor de peixe de água 

salgada 

 

 

0,62a  

(±2,62) 

 

1,29b 

 (±2,41) 

 

2,20b  

(±3,34) 

Sabor amargo 

 

0,17a  

(±0,30) 

0,15a  

(±0,27) 

1,07b  

(±2,08) 

 

Maciez 

 

 

12,93a  

(±2,88) 

 

12,78a  

(±2,32) 

 

10,76b  

(±3,36) 

Suculência 

 

12,50a  

(±2,62) 

 

12,28a  

(±2,84) 

 

9,99 b  

(±4,05) 
a, b Médias na mesma linha seguidas de diferentes letras, diferem significativamente (p<0,05). 
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Cor da Carne

Pigmento Alaranjado

Brilho

Aroma Característico de Peixe
de Água Doce

Aroma Característico de Peixe
de Água Salgada

Aroma Rançoso

1 dia
8 dias
15 dias
22 dias

 

 
FIGURA 5 - Valores médios da intensidade de percepção dos atributos de aroma e 

aparência de Análise Descritiva Quantitativa (ADQ) de tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus) cultivada; eviscerada e estocada em gelo 

durante 22 dias. 

 

Sabor de Peixe de Água
Doce

Sabor de Peixe de Água
Salgada

Sabor AmargoMaciez

Suculência

1 dia
8 dias
15 dias

 
 
 
 

FIGURA 6 - Valores médios da intensidade de percepção dos atributos de sabor e 

textura de Análise Descritiva Quantitativa (ADQ) de tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus) cultivada; eviscerada e estocada em gelo 

durante 15 dias. 



 63

Observa-se pelos resultados apresentados que o atributo de aparência “cor 

da carne” se intensificou durante o período de estocagem. Os valores médios 

apresentaram diferença significativa (p<0,05) nos quatro períodos de estocagem (01, 

08, 15 e 22 dias). Em relação ao atributo “pigmento alaranjado”, este só aumentou 

de maneira significativa no último período de tempo analisado. Esta alteração na cor 

da carne e o aparecimento de pigmento alaranjado provavelmente se deveram a 

oxidação de lipídios insaturados que, segundo Huss (1997), em sua primeira fase 

leva à formação de peróxidos que não conferem nenhum sabor, mas podem 

ocasionar o aparecimento de colorações castanhas ou amareladas. 

O atributo “brilho”, que é um atributo desejável, diminuiu a partir do 15º dia de 

estocagem, obtendo um valor muito baixo no 22º dia. 

Os atributos de aroma comportaram-se de forma inversa, isto é, o atributo 

aroma característico de peixe de água doce diminuiu a partir do 15º dia de 

estocagem, enquanto os atributos não desejáveis “aroma característico de peixe de 

água salgada” e “rançoso” aumentaram a partir do mesmo período, sendo que o 

“aroma de peixe de água salgada” não diferiu significativamente (p>0,05) nos dois 

últimos períodos de tempo avaliados. O mesmo ocorreu com os atributos de sabor, 

enquanto o “sabor de peixe de água doce” diminuía, os atributos não desejáveis 

como “sabor de peixe de água salgada” e “sabor amargo” aumentaram durante a 

estocagem. O “aroma” e o “sabor de peixe de água salgada” estariam ligados à 

presença de trimetilamina, enquanto o “aroma rançoso” e “sabor amargo” estariam 

associados à oxidação de lipídios, assim como o “sabor amargo” também estaria 

associado à presença de hipoxantina, que é um catabólito da degradação de 

nucleotídeos (HUSS, 1998).  

Nota-se, observando as Figuras 5 e 6, que os atributos de “aroma 

característico de peixe de água salgada”, assim como o “sabor de peixe de água 

salgada” e “sabor amargo” alcançaram valores na escala muito baixos – menos da 

metade em uma escala que vai de 0 a 15 cm (Apêndice 2), demonstrando que, 

quando comparadas com o material de referência (Tabela 1), as amostras utilizadas 

para análise final obtiveram valores tais (Tabelas 3 e 4) que não preencheram a 

escala gráfica, mesmo nos períodos de estocagem mais longos, como ocorreu com 

outros atributos. Isto aconteceu provavelmente porque as amostras utilizadas para 

treinamento, as quais foram usadas para montar a ficha de ADQ, apresentaram 
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maiores intensidades de percepção nestes atributos do que as amostras utilizadas 

para a ADQ final. 

Também durante o período de estocagem os atributos de textura – “maciez” e 

“suculência” - tiveram a intensidade de percepção diminuída a partir do 15º dia de 

estocagem, que foi o último dia de análise para estes atributos.  

Os peixes estocados por 01 e 08 dias não apresentaram diferença 

significativa (p>0,05) nos atributos de “maciez”, “suculência”, “brilho”, “aroma 

característico de água doce” e “sabor de peixe de água doce”. Demonstrando que 

mantidas as condições adequadas de estocagem, as tilápias mantêm por até 08 dias 

as características sensoriais de exemplares estocados por 01 dia.  

 

4.1.1. Análise de Componente Principal da ADQ de tilápia do Nilo (Oreochromis 

niloticus) eviscerada e estocada em gelo 

 

 Na Análise de Componentes Principais (ACP), em matriz de covariância, dos 

escores médios dos atributos sensoriais de aparência e aroma obtidos na ADQ nos 

tempos estudados, os dois primeiros componentes principais explicaram 99,97 % da 

variação ocorrida entre as amostras – onde 98,5 % da variação ocorrida foi 

demonstrada no primeiro componente principal (CP1) e 1,4 % da variação ocorrida 

foi demonstrada no segundo componente principal (CP2). Na Análise de 

Componentes Principais (ACP) dos escores médios dos atributos sensoriais de 

sabor e textura obtidos na ADQ nos tempos estudados, os dois primeiros 

componentes principais explicaram 100 % da variação ocorrida entre as amostras – 

onde 99,2 % da variação ocorrida foi demonstrada no primeiro componente principal 

(CP1) e 0,08 % da variação ocorrida foi demonstrada no segundo componente 

principal (CP2). Percebe-se, que tanto para os atributos de aparência e aroma como 

para aqueles de sabor e textura, o primeiro componente principal foi o mais 

importante na diferenciação das amostras. 

 Nas Tabelas 5 e 7 encontram-se os escores das amostras nos quatro 

períodos de tempo estudados. Nas Tabelas 4 e 6 estão dispostas as correlações, ou 

cargas (Loading) e probabilidades, de cada atributo sensorial sobre os dois primeiros 

componentes principais. Os escores e as correlações foram empregados para 

construção do mapa sensorial de atributos (Figuras 7A e B, 8A e B). 
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TABELA 5 - Valores obtidos na Análise de Componente Principal (ACP) dos dados 

da ADQ dos atributos de aparência e aroma de tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus) cultivada; eviscerada e estocada em gelo por 

22 dias. 

Escore no componente 
Amostra 

CP1 CP2 

1 dia -6,5784 -0,8613 

8 dias -5,1170 0,0137 

15 dias 0,2700 1,3698 

22 dias 11,4253 -0,5222 

 

TABELA 6 - Cargas (r) e probabilidades (p) dos atributos descritivos de aparência e 

aroma sobre os CP1 e CP2, obtidos de componentes principais dos 

dados da ADQ de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) cultivada; 

eviscerada e estocada em gelo por 22 dias. 

Componente Principal 

CP1 CP2 Atributos 

r p r p 

Cor da carne 

 

0,99135 (0,0086) 0,1398 (0,869) 

Pigmento alaranjado 

 

0,99519 (0,0048) -0,09716 (0,9028) 

Brilho 

 

-0,9998 (0,0002) -0,00223 (0,9978) 

Aroma característico de peixe 

de água doce 

 

-0,99925 (0,0007) 0,03496 (0,965) 

Aroma característico de peixe 

de água salgada 

 

0,78199 (0,218) 0,61825 (0,3817) 

Aroma rançoso 0,98526 (0,0147) 0,17073 (0,8293) 
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FIGURA 7 (A e B) - Mapas das amostras (A) e atributos de aparência e aroma (B) 

da ADQ de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) cultivada; 

eviscerada e estocada em gelo por 22 dias. 
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TABELA 7 - Valores obtidos na ACP dos dados da ADQ dos atributos de sabor e 

textura de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) cultivada; eviscerada 

e estocada em gelo por 15 dias. 

Escore do componente 
Amostra 

CP1 CP2 

1 dia 2,47642 -0,27017 

8 dias 1,36425 0,3279 

15 dias -3,84067 -0,05773 

 

 

 

TABELA 8 - Cargas (r) e probabilidades (p) dos atributos descritivos de sabor e 

textura sobre os CP1 e CP2, obtidos de componentes principais dos 

dados da ADQ de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) cultivada; 

eviscerada e estocada em gelo por 15 dias. 

 

Componente Principal 

CP1 CP2 Atributos 

r p r p 

Sabor de peixe de água doce 

 

0,9996 (0,0179) -0,02814 (0,9821) 

Sabor de peixe de água salgada

 

-0,96253 (0,1748) 0,27118 (0,8252) 

Sabor amargo 

 

-0,98299 (0,1176) -0,18364 (0,8824) 

Maciez 

 

0,99463 (0,066) 0,10354 (0,934) 

Suculência 0,99627 (0,055) 0,08633 (0,945) 
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FIGURA 8 (A e B) - Mapas das amostras (A) e atributos de sabor e textura (B) da 

ADQ de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) cultivada; 

eviscerada e estocada em gelo por 15 dias. 
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A partir da Análise de Componentes Principais dos atributos de aparência e 

aroma das tilápias, percebe-se que o primeiro componente dividiu as amostras em 

dois grupos: o primeiro contendo as amostras estocadas por 01 e 08 dias e o 

segundo contendo as amostras estocadas por 15 dias e 22 dias. Os atributos que 

foram mais importantes para caracterização das amostras estocadas por 01 e 08 

dias foram “brilho” e “aroma característico de peixe de água doce”, ambos com 

correlações negativas, onde os valores de r foram, respectivamente, -0,9998 (p= 

0,0002) e -0,99925 (p= 0,0007). Ao passo que o atributo “pigmento alaranjado” (r= 

0,99519, p= 0,0048), seguido por “cor da carne” (r= 0,99135, p= 0,0086) e “aroma 

rançoso” (r= 0,98526, p= 0,0147), separou as amostras de 22 dias das demais. O 

atributo que menos contribuiu para diferenciar as amostras foi “aroma característico 

de peixe de água salgada” (p= 0,218).  

 Observa-se, pelos quadrantes da Figura 7 (A e B), que as amostras 

dispersaram-se de forma que aquelas estocadas por 01 e 08 dias ficaram mais 

próximas, isto é, foi mais difícil para os julgadores perceberem a diferença entre 

estas, como pôde ser notado na comparação entre médias (teste de Tukey, Tabela 

3), que demonstrou que na maioria dos atributos não houve diferença significativa 

entre estas amostras. As amostras estocadas por 15 e 22 dias ficaram separadas 

das amostras estocadas por 01 e 08 dias pelo primeiro componente principal, 

enquanto o segundo componente principal diferenciou as amostras numa gradação 

mais fina. Os atributos “pigmento alaranjado”, “cor da carne” e “aroma rançoso” 

foram os responsáveis pela diferenciação entre as amostras estocadas por 15 e 22 

dias, enquanto os atributos “brilho” e “aroma característico de peixe de água doce” 

separaram as amostras de 01 e 08 dias das amostras estocadas por 15 dias, como 

pôde ser percebido também na comparação entre médias (Tabela 1). 

 Já na Análise de Componentes Principais dos atributos de sabor e textura o 

primeiro componente dividiu as amostras em dois grupos: um contendo as amostras 

estocadas por 01 e 08 dias e o segundo composto pelas amostras estocadas por 15 

dias. O segundo componente principal dividiu as amostras estocadas por 01 e 08 

dias numa gradação mais fina, tanto que o atributo “sabor de peixe de água salgada” 

foi o único que apresentou diferença significativa entre estas amostras. O atributo 

“sabor de peixe de água doce” (r= 0,9996, p= 0,0179) foi o mais importante para 

caracterização das amostras. Na Figura 8 (A e B), observa-se que os atributos 

“sabor de peixe de água doce”, seguido pelos atributos “maciez”, “suculência” e 
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“sabor amargo” separaram as amostras de 01 e 08 dias daquelas estocadas por 15 

dias. 

 

 

4.2. MÉTODO DE ÍNDICE DE QUALIDADE (MIQ) DE TILÁPIA DO NILO 

(Oreochromis niloticus) EVISCERADA E ESTOCADA EM GELO 

 

 Os escores médios obtidos por dez julgadores treinados em quatro repetições 

por julgador, nos diferentes períodos de estocagem, estão dispostos na Tabela 9 e a 

curva de calibração do MIQ plotada a partir destes escores médios está 

representada na Figura 9. 

 

 

TABELA 9- Médias ( ) e desvio padrão (sX) dos escores, em escala de 0 a 19, 

resultantes da aplicação do Método de Índice de Qualidade (MIQ) em 

tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) cultivada; eviscerada e estocada 

em gelo durante 22 dias. 

 

 
Período de estocagem 

 

 
Escore ( ±sX) 

 
 

1 dia 
 

5,15 (±4,25) 
 

8 dias 8,15 (±3,14) 
 

15 dias 
 

15,23 (±2,48) 
 

22 dias 16,73 (±1,66) 
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FIGURA 9 - Curva de Calibração do Mé

Nilo (Oreochromis niloticus)

por 22 dias. 

 

Nota-se que as médias dos escor

menos distantes (Tabela 9 e Figura 9),

estocagem ficou mais difícil para os julga

dias. A partir destes resultados obser

importantes na tilápia do Nilo ocorreram d

os julgadores passaram a rejeitar as amo

Algo semelhante foi demonstrado

utilizando metodologia diferente desta pe

de tilápia híbrida inteira (Tilápia hornorum

de conservação do peixe está compree

Guimarães, Sales e Monteiro (1988) e S

inteira e eviscerada (O. niloticus) utilizan

estes peixes atingiram níveis inadequado

e que aos 21 dias o peixe estava pútrido

utilizando MIQ para avaliar tilápias do
Y= 0,8625 + 4,1800x
R2= 0,7810 
p=0,0001 
12 14 16 18 20 22 24

 estocagem em gelo

todo de Índice de Qualidade de tilápia do 

 cultivada; eviscerada e estocada em gelo 

es de 15 e 22 dias de estocagem ficaram 

 demonstrando que a partir do 15º dia de 

dores diferenciarem as amostras de 15 e 22 

va-se que as alterações sensoriais mais 

urante este período de estocagem, quando 

stras de 15 e 22 dias. 

 pelo experimento de Netto (1984), que 

squisa, avaliou as características sensoriais 

 x O. niloticus) e considerou que o tempo 

ndido entre 15 e 19 dias de estocagem. 

ales et al. (1988) avaliaram tilápia do Nilo 

do escala decrescente e observaram que 

s para consumo com 16 dias de estocagem 

. Já Albuquerque, Zapata e Almeida (2004) 

 Nilo insensibilizadas por dois métodos 
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diferentes (CO2 e gelo) e estocadas por 17 dias, observaram que estas mantinham 

ótimo estado de frescor até o sétimo dia de estocagem, desenvolvendo alterações 

mais significativas a partir do 12º dia até o 17º dia de estocagem. 
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FIGURA 10 - Escores médios do Índice de Qualidade por julgador de tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus) cultivada; eviscerada e estocada em gelo por 

22 dias. 

 

Na Figura 10 está demonstrada a avaliação individual dos julgadores, onde no 

primeiro dia de estocagem os escores médios ficaram mais distantes e ao longo do 

período de estocagem estes se foram aproximando. Isto pode ter ocorrido pelo fato 

das avaliações não terem sido realizadas no mesmo momento por todos os 

julgadores. Um grupo avaliou as tilápias na parte da manhã, enquanto outro grupo 

avaliou as tilápias no período da tarde. No caso das amostras estocadas por 01 dia 

este fato pode ter influenciado mais nas características sensoriais do que nas outras 

amostras (08, 15 e 22 dias) e, portanto, resultando em diferenças maiores nos 

escores individuais das tilápias estocadas por 01 dia.  

 Na Tabela 10 estão apresentados os modelos de equação linear que melhor 

se ajustaram aos escores dos atributos de qualidade do MIQ de tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus) eviscerada e estocada em gelo por 22 dias. Pode-se 

observar que ocorreu correlação linear significativa em todos os atributos, 

principalmente nos atributos “forma dos olhos” (R2 = 0,90), “odor” e “cor das 

brânquias” (R2 = 0,87 em ambos) e “parede abdominal interna” (R2 = 0,84). Somente 
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o atributo “escamas” apresentou um baixo valor de R2 (0,67), pois as alterações 

deste atributo não ocorreram de forma linear (como pode ser visto no Apêndice 5), 

porém esta equação foi a que melhor se ajustou a este atributo (p = 0,0001). 

 

TABELA 10 - Modelos de equação de regressão linear dos escores de 11 atributos 

de qualidade (Y) em função do tempo de estocagem em gelo de tilápia 

do Nilo (Oreochromis niloticus) cultivada; eviscerada (x), em dias, e 

seus respectivos coeficientes de determinação (R2) e níveis de 

probabilidade (p). 

 

 

Parâmetros Atributos Modelo de equação R2 p>F 

Pele Y=0,28097+1,13563x 0,77 0,0001 

Escamas Y=0,22249+0,61250x 0,67 0,0001 

Rigidez do peixe Y=0,18272+1,31188x 0,81 0,0001 

ASPECTO  

GERAL 

Firmeza da carne Y=0,16743+0,57438x 0,73 0,0001 

 

Transparência da 

córnea 

 

Y=0,24761+1,09125x 

 

0,79 

 

0,0001 

Pupila Y=0,21567+0,92x 0,77 0,0001 

 

OLHOS 

Forma Y=0,23211+1,23125x 0,90 0,0001 

 

Odor 

 

Y=0,24619+1,23688x 

 

0,87 

 

0,0001 
 

BRÂNQUIAS 
Cor Y=0,23383+1,325x 0,87 0,0001 

 

ABDÔMEN 

 

Parede abdominal 

interna 

 

Y=0,20690+1,08x 

 

0,85 

 

0,0001 

MUSCULATURA Cor Y=0,12486+0,75625x 0,77 0,0001 

Relacionando os resultados do MIQ com a Análise Descritiva Quantitativa 

(ADQ) percebe-se que justamente no período de estocagem de 15 dias a tilápia do 

Nilo foi rejeitada pelos degustadores. Assim, o Índice de Qualidade (IQ) entre 0 e 08 
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indica que o peixe tem até 08 dias de estocagem, um IQ entre 09 e 15 indica um 

tempo de estocagem entre 09 e 15 dias e um IQ entre 16 e 19 indica estocagem 

acima de 22 dias, sendo considerado impróprio para consumo. 

 

4.2.1. Evolução individual dos atributos que compõem o Índice de Qualidade 
de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) eviscerada e estocada em gelo 

 

 O MIQ é baseado na soma de escores individuais dos atributos de qualidade 

que compõem o protocolo, cujos valores aumentam durante o período de 

estocagem. Para visualização da evolução dos 11 atributos que compõem o MIQ de 

tilápia do Nilo eviscerada e estocada em gelo por 22 dias, os escores médios destes 

parâmetros foram dispostos em gráficos (Figuras 11, 12 e 13). No Apêndice 6 estão 

representados os valores médios dos escores individuais dos parâmetros que 

compõem o protocolo do MIQ e no Apêndice 7 encontram-se as fotografias dos 

parâmetros avaliados, mostrando a evolução dos escores durante o período de 

estocagem. 
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FIGURA 11 - Escores médios dos atributos de qualidade do parâmetro aspecto geral 

– pele, escamas, rigidez do peixe e firmeza da carne - de tilápia do 

Nilo (Oreochromis niloticus) cultivada; eviscerada e estocada em gelo 

por 22 dias. 
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FIGURA 12 - Escores médios dos atributos de qualidade do parâmetro olhos – 

transparência da córnea, pupila e forma - de tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus) cultivada; eviscerada e estocada em gelo por 

22 dias. 
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FIGURA 13 - Escores médios dos atributos de qualidade dos parâmetros odor e cor 

das brânquias; parede abdominal interna (cor) e cor da musculatura 

de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) cultivada; eviscerada e 

estocada em gelo por 22 dias. 
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Os escores médios dos atributos de qualidade do parâmetro aspecto geral – 

“pele”, “escamas”, “rigidez do peixe” e “firmeza da carne” (Figura 11) – 

permaneceram constantes até o oitavo dia de estocagem, quando começaram a 

aumentar a partir do 15º dia até o 22º dia. Contudo, os atributos “pele” e “escamas” 

mantiveram os escores constantes do 15º ao 22º dia de estocagem. Provavelmente, 

neste caso, as alterações na pele e escamas durante este período de estocagem 

não foram tão significativas e os julgadores não perceberam a diferença entre as 

amostras. Os resultados são semelhantes aos descritos por Netto (1984) que, 

analisando sensorialmente tilápia híbrida inteira (Tilapia hornorum x O. niloticus) 

incluindo à aparência geral, conforme escala decrescente, observou que este 

parâmetro após 24h de estocagem em gelo apresentou média de 4,54 pontos de um 

máximo de 05 pontos. Este valor foi considerado, portanto, característico do pescado 

fresco.  

 Os escores médios dos atributos de qualidade do parâmetro olhos – 

“transparência da córnea”, “pupila” e “forma” (Figura 12) – aumentaram durante o 

período de estocagem. Percebe-se, então, que a partir de 08 dias de estocagem os 

olhos apresentaram alterações significativas, além de concomitantes, isto é, estes se 

tornaram mais turvos, a pupila perdeu a definição, também ficando mais enevoada, 

além da forma tornar-se mais côncava com o tempo de estocagem. Resultado 

semelhante foi mostrado por Albuquerque, Zapata e Almeida (2004) que, aplicando 

o MIQ em peixes insensibilizados com gelo, observaram que aproximadamente a 

partir do sétimo dia de estocagem os olhos começaram a apresentar alterações 

(opacidade do cristalino). 

 Nos outros atributos de qualidade “odor” e “cor das brânquias”; “parede 

abdominal interna” e "cor da musculatura” (Figura 13), os escores médios 

aumentaram do primeiro ao 15º dia de estocagem, a partir daí os escores 

mantiveram-se constantes até o 22º dia. Da mesma maneira que os atributos 

relacionados ao parâmetro olhos, as modificações sensoriais mais significativas 

iniciaram-se a partir do oitavo dia de estocagem, com exceção do atributo “cor da 

musculatura”, que somente teve um aumento significativo no escore médio a partir 

do 15º dia de estocagem. No experimento desenvolvido por Netto (1984), também 

foi observado que o odor das brânquias não apresentou diferença significativa até o 

oitavo dia de estocagem. Neste período, o odor foi de pescado fresco. Após o oitavo 

dia, observou-se uma queda acentuada nas médias, e posterior flutuação, mas 
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sempre mostrando uma tendência decrescente, até o final do período de estocagem 

(21 dias). 

 

4.2.2. Análise de Componente Principal do MIQ de tilápia do Nilo (Oreochromis 

niloticus) eviscerada e estocada em gelo 

 

 Na Análise de Componentes Principais (ACP), em matriz de covariância, dos 

escores médios dos atributos sensoriais do MIQ nos tempos estudados, os dois 

primeiros componentes principais explicaram 99,15% da variação ocorrida entre as 

amostras – onde 96,84% da variação ocorrida foi demonstrada no primeiro 

componente principal (CP1) e 2,31% da variação ocorrida foi demonstrada no 

segundo componente principal (CP2).  

Na Tabela 11 encontram-se os escores das amostras nos quatro períodos de 

tempo estudados e na Tabela 12 estão dispostas as correlações, ou cargas 

(Loading), de cada atributo sensorial sobre os dois primeiros componentes 

principais. Os escores e as correlações foram empregados para construção do mapa 

sensorial de atributos (Figura 14A e B). 

 

TABELA 11 - Valores obtidos na ACP dos dados do MIQ de tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus) cultivada; eviscerada e estocada em gelo por 

22 dias. 

Escore no componente 
Amostra 

CP1 CP2 

1 dia -1,9656 0,2604 

8 dias -0,9156 -0,3677 

15 dias 1,2286 0,0046 

22 dias 1,6526 0,1026 

 
A partir da Análise de Componentes Principais dos atributos de qualidade do 

MIQ de tilápias do Nilo, nota-se que o primeiro componente dividiu as amostras em 

dois grupos: o primeiro contendo as amostras estocadas por 01 e 08 dias e o 

segundo composto pelas amostras estocadas por 15 e 22 dias. Os atributos que 

mais contribuíram para diferenciação entre as amostras em ordem de importância 
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foram: “cor das brânquias” (r= 0,9992, p= 0,0008), “parede abdominal interna” (r= 

0,9975, p= 0,0021), “odor das brânquias” (r= 0,9972, p= 0,0028), “cor da 

musculatura” (r= 0,9961, p= 0,004) e “transparência da córnea” (r= 0,9945, p= 

0,0055). Os atributos de aspecto geral “escamas” (p=0,05440), “rigidez do peixe” (p= 

0,0704) e “firmeza da carne” (p= 0,614) foram os que menos contribuíram para 

diferenciação das amostras, isto ocorreu provavelmente pela característica da pele 

da tilápia do Nilo, que é dura e dificultou a avaliação das amostras.  

Nota-se observando a Figura 14 (A e B), que as amostras dispersaram-se de 

forma que aquelas estocadas por 01 dia ficaram no quarto quadrante, as estocadas 

por 08 dias posicionaram-se no terceiro quadrante, pois estas foram separadas pelo 

segundo componente principal, enquanto as amostras estocadas por 15 e 22 dias 

ficaram juntas no segundo quadrante, separadas das anteriores pelo primeiro 

componente principal. No caso dos atributos, todos apresentaram cargas positivas 

no primeiro componente principal, por isso permanecendo somente em dois 

quadrantes, devido ao fato da pontuação do MIQ possuir valores não muito distantes 

(0 a 02). O segundo componente principal separou os atributos de maior 

importância, “cor das brânquias”, “parede abdominal interna”, “odor das brânquias” e 

“transparência da córnea”, daqueles de menor importância, – “escamas”, “rigidez do 

peixe” e “firmeza da carne”. A exceção foi o atributo “cor da musculatura” que, 

possuindo carga positiva, ficou numa posição intermediária, juntamente com o 

atributo “pele”, que também tem carga positiva e probabilidade de 0,0168 (Tabela 

12). 

 Netto (1984) em seu experimento com tilápia híbrida inteira, observou que o 

odor das brânquias e aparência geral são importantes parâmetros para caracterizar 

o frescor do pescado, assim como Albuquerque, Zapata e Almeida (2004), avaliando 

tilápia do Nilo, consideraram que a descoloração das brânquias e opacidade do 

cristalino são importantes para determinar o frescor. Nesta pesquisa mais 

parâmetros foram utilizados para avaliar o frescor da tilápia do Nilo; contudo, 

observa-se, de forma geral a importância dos parâmetros olhos e brânquias para 

caracterizar o frescor da tilápia do Nilo estocada em gelo. 
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TABELA 12 - Cargas (r) e probabilidades (p) dos parâmetros sobre os CP1 e CP2, 

obtidos de componentes principais dos dados do MIQ de tilápia do 

Nilo (Oreochromis niloticus) cultivada; eviscerada e estocada em gelo 

por 22 dias. 

 

Componente Principal 

CP1 CP2 Parâmetros Atributos 

r p r p 

Pele 0,9832 (0,0168) 0,1738 (0,8262) 

Escamas 0,9456 (0,0544) 0,2389 (0,7611) 

Rigidez do peixe 0,9296 (0,0704) 0,2893 (0,7107) 

ASPECTO 

GERAL 

Firmeza da carne 0,9386 (0,614) 0,3417 (0,6583) 

 

 

Transparência da 

córnea 

 

0,9945 

 

(0,0055) 

 

-0,048 

 

(0,952) 

OLHOS Pupila 0,9854 (0,0146) -0,118 (0,8818) 

 Forma 0,9816 (0,0184) -0,191 (0,8092) 

 

Odor 
0,9972 (0,0028) -0,031 (0,9693)  

BRÂNQUIAS 
Cor 0,9992 (0,0008) -0,015 (0,985) 

 

ABDÔMEN 

 

Parede abdominal 

interna 

 

0,9975 

 

(0,0021) 

 

-0,02 

 

(0,9798) 

 

MUSCULATURA

 

Cor 

 

0,9961 

 

(0,004) 

 

0,0832 

 

(0,9168) 
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FIGURA 14 (A e B) - Mapas das amostras (A) e parâmetros (B) do MIQ de tilápia do 

Nilo (Oreochromis niloticus) cultivada; eviscerada e estocada 

em gelo por 22 dias. 
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4.3. TESTE DE ACEITAÇÃO DE TILÁPIA DO NILO (Oreochromis niloticus) 

EVISCERADA E ESTOCADA EM GELO 

 

Os resultados do Teste de Aceitação estão dispostos na Tabela 13. 

 

TABELA 13 - Médias ( ) e desvio padrão (sX) dos escores resultantes do Teste de 

Aceitação em escala hedônica de nove pontos, de tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus) cultivada; eviscerada e estocada em gelo 

durante 15 dias. 

 

 
Período de estocagem 

 

 
Escore ( ±sX) 

 

1 dia 
 

8,08a (±0,82) 
 

8 dias 
 

7,93a (±0,99) 
 

15 dias 
 

7,83a (±1,12) 
 

a Médias na mesma coluna seguidas de letras iguais, não diferem significativamente (p>0,05). 
 

 Nota-se, pelos resultados médios que não houve diferença significativa 

(p>0,05) nos três períodos de estocagem analisados. Demonstrando que os 

julgadores consideraram as três amostras aptas para consumo, pois os escores 

médios ficaram próximos de 08, que corresponde a gostei muito. Assim, segundo os 

consumidores, o peixe em estudo tem uma boa aceitação até 15 dias de estocagem. 

Estes resultados diferem do observado na ADQ, pois os julgadores treinados 

observaram diferenças entre as amostras estocadas por 08 e 15 dias.  
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4.4. ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS DE TILÁPIA DO NILO (Oreochromis niloticus) 

EVISCERADA E ESTOCADA EM GELO 

 

 Os resultados das análises bacteriológicas estão dispostos na Tabela 14 e 

Figuras 15 e 16. 

 

4.4.1. Contagem de Bactérias Heterotróficas Aeróbias Mesófilas e Bactérias 
Heterotróficas Aeróbias Psicrotróficas 

 

As bactérias mesófilas alcançaram a fase de crescimento exponencial (Tabela 

12 e Figura 15) na amostra com pele no 22º dia de estocagem (7,60 log) e na 

amostra sem pele no 28º dia (5,20 log). A contagem de bactérias mesófilas estava 

dentro dos limites recomendados pela ICMSF (1986) de 107 UFC/g para contagem 

total de aeróbios, até o 18º dia de estocagem na amostra com pele e no 28º dia na 

amostra sem pele.  

De acordo com o descrito por HUSS (1997), pode-se considerar que a tilápia 

foi mantida em boas condições de armazenagem, já que os resultados das 

contagens não ultrapassaram os limites aceitáveis até o 22º dia de estocagem, 

demonstrando também as boas condições sanitárias em que os peixes foram 

manipulados e mantidos. 

 Os resultados observados neste experimento são próximos aos observados 

por Zúniga et al. (2005), que obtiveram contagens semelhantes, exceto pela fase log 

da musculatura sem pele que, no experimento, de Zúniga et al. (2005), ocorreu no 

20º dia de estocagem (7,114 log UFC/g), enquanto neste experimento ocorreu no 

28º dia. Já nos experimentos de Pullela et al. (1998) e Martins, Vaz e Minozzo 

(2002) observou-se que as contagens de tilápias recém-capturadas já apresentavam 

contagens acima de 3,0 log, devido provavelmente a contaminação do ambiente do 

qual as amostras foram retiradas. 

As bactérias psicrotróficas alcançaram a fase de crescimento exponencial 

(Tabela 14 e Figura 16) nas amostras com e sem pele no 28º dia de estocagem 

(9,40 e 7,90 log). A contagem estava dentro dos limites recomendados pela ICMSF 

(1986) de 107 UFC/g para contagem total de aeróbios, até o 18º dia de estocagem 

em ambas as amostras. 
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TABELA 14 - Resultados da contagem de bactérias heterotróficas aeróbias 

mesófilas e bactérias heterotróficas aeróbias psicrotróficas (log 

UFC/g) de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) cultivada; 

eviscerada e estocada em gelo por 28 dias. 

 

BHAM  BHAP 
Período  

de 

estocagem  

Músculo com 

pele 

(log UFC/g) 

Músculo sem 

pele  

(log UFC/g) 

 

Músculo com 

pele 

(log UFC/g) 

Músculo sem 

pele 

(log UFC/g) 

1 dia 2,70 2,80  0,00 2,00 
4 dias 3,20 2,70  0,00 0,00 
8 dias 2,50 2,70  2,50 3,80 
11 dias 2,90 2,20  3,50 3,30 
15 dias 3,10 3,20  6,70 6,40 
18 dias 3,80 3,30  7,00 5,90 
22 dias 7,60 4,70  7,90 7,10 
28 dias 5,10 5,20  9,40 7,90 

 

Os resultados observados nesta pesquisa diferem dos obtidos por Pullela et 

al. (1998) e Martins, Vaz e Minozzo (2002), que observaram em contagens de 

bactérias psicrotróficas em tilápias recém-capturadas resultados acima de 3,0 log, 

enquanto nesta pesquisa, somente a partir do oitavo dia de estocagem, as 

contagens ficaram próximas deste valor.  

Comparando os resultados obtidos das  análises de mesófilos e psicrotróficos, 

observa-se que, embora as contagens de psicrotróficos tenham sido menores nos 

primeiros dias de estocagem, já a partir do oitavo dia as bactérias psicrotróficas 

começaram a desenvolver-se mais, demonstrando uma maior adaptação à 

temperatura de estocagem, enquanto as bactérias mesófilas mantiveram um 

crescimento pouco acelerado (uma fase lag maior), provavelmente devido a uma 

quantidade maior de bactérias injuriadas. Tanto foi maior o crescimento de 

psicrotróficos que, ao final do experimento, a fase de declínio não pôde ser 

observada na curva de crescimento (Figura 16). 
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FIGURA 15 - Resultados em logaritmo da contagem de bactérias heterotróficas 

aeróbias mesófilas de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) 

cultivada; eviscerada e estocada em gelo por 28 dias. 
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FIGURA 16 - Resultados em logaritmo da contagem de bactérias heterotróficas 

aeróbias psicrotróficas de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) 

cultivada; eviscerada e estocada em gelo por 28 dias. 
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4.4.2. Número Mais Provável (NMP) de Enterococcus spp  
 

 A estimativa de NMP de Enterococcus spp em tilápia do Nilo obteve resultado 

>0,3 NMP em todos os períodos de tempo avaliados, isto é, estatisticamente não 

apresentou diferença, em função dos valores encontrados, devido à baixa contagem 

das amostras. Isto demonstra, segundo Frazier e Westhoff (1993), as boas 

condições sanitárias em que os peixes foram acondicionados e manipulados. 

 Os resultados deste experimento diferem daqueles obtidos por Morales et al. 

(2004), que embora em sua pesquisa tenham realizado contagem de Enterococcus 

spp., esta se apresentou alta em 22% das amostras.  

 

 

4.5. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE TILÁPIA DO NILO (Oreochromis niloticus) 

EVISCERADA E ESTOCADA EM GELO 

 

 Os resultados das análises físico-químicas estão representados nas Tabelas 

15 e 16 e nas Figuras 17 e 18. 

 

4.5.1. Potencial Hidrogeniônico (pH) 
 

 As amostras com pele, assim como as sem pele encontraram-se dentro dos 

padrões legais vigentes até o 18º dia (BRASIL, 1997a) [Tabela 15 e Figura 17]. 

 Observando os resultados obtidos por outros autores, estes diferem dos 

encontrados neste experimento. No trabalho realizado por Guimarães, Sales e 

Monteiro (1988), a partir do 11º dia de estocagem o pH interno estava acima do 

permitido (6,9). Sales et al. (1988), assim como Siqueira (2001), observaram que 

desde o primeiro dia de estocagem os valores de pH encontravam-se fora dos 

limites, respectivamente 6,7 e 6,6. Já Soccol (2002) observou que o pH interno ficou 

fora dos parâmetros a partir do 13º dia de estocagem (6,6). No experimento de 

Zúniga et al. (2005), o valor de pH somente ultrapassou o permitido pela legislação 

no 21º dia de armazenamento (6,9). 

 Os diferentes resultados de pH observados nos experimentos devem-se, 

provavelmente, aos diversos fatores que, segundo Huss (1998), influenciam na 



 86

glicólise post mortem e, conseqüentemente no pH, entre estes a espécie de 

pescado, o estado nutricional do peixe, a quantidade e grau de esgotamento no 

momento da morte. Além disso, alguns autores consideram que a determinação do 

pH não é um índice seguro do estado de frescor ou do início de deterioração, pois 

este pode variar de amostra para amostra e podem ocorrer ciclos de flutuações 

durante o período de estocagem (OGAWA; MAIA, 1999). 

 Ao final do período de estocagem os valores de pH encontraram-se, próximos 

da neutralidade. Isto pode ter ocorrido, segundo Contreras-Guzmán (1994), devido a 

presença de catabólitos, como amônia, originados da atividade bacteriana sobre os 

aminoácidos da carne. 

 

 

TABELA 15 - Resultados da determinação do potencial hidrogeniônico (pH) de 

tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) cultivada; eviscerada e 

estocada em gelo por 28 dias. 

 

Período de estocagem Músculo com pele Músculo sem pele 

1 dia 5,90 5,80 

4 dias 6,13 6,11 

8 dias 6,12 6,11 

11 dias 6,23 6,25 

15 dias 6,44 6,34 

18 dias 6,40 6,38 

22 dias 6,86 6,85 

28 dias 7,29 7,38 
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Y=5,6482140+ 0,171786x 
R2 =0,8656 
p=0,0008 

 
 

Y=5,56371+ 0,186429x 
R2 =0,8499 
p=0,0011 

FIGURA 17 - Resultados da determinação do potencial hidrogeniônico (pH) de tilápia 

do Nilo (Oreochromis niloticus) cultivada; eviscerada e estocada em 

gelo por 28 dias. 

 

4.5.2. Bases Voláteis Totais (BVT), Óxido de Trimetilamina (OTMA) e 
Trimetilamina (TMA) 

 

Pelos resultados obtidos nesta pesquisa nota-se que durante a estocagem 

(Tabela 16 e Figura 18) o valor de BVT não ultrapassou os limites aceitáveis pela 

legislação (BRASIL, 1997a). Algo semelhante ocorreu em outros experimentos com 

tilápia do Nilo. Guimarães, Sales e Monteiro (1988); Sales et al. (1988); Elisabetta et 

al. (2001); Soccol (2002); Albuquerque, Zapata e Almeida (2004) observaram baixos 

valores de BVT quando os peixes foram rejeitados sensorialmente, demonstrando a 

necessidade de uma reavaliação do limite aceitável deste parâmetro legal para esta 

espécie. 

 Nota-se que a partir do quarto dia de estocagem houve um aumento mais 

evidente no valor de BVT, assim como o de pH, demonstrando o efeito dos eventos 

bioquímicos que depreciam a qualidade nas etapas iniciais de armazenagem, 
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enquanto as bactérias ainda apresentavam baixas contagens, pois os metabólitos 

destas somente seriam responsáveis, segundo Contreras-Guzmán (1994), numa 

segunda fase, pela alteração do frescor do pescado.  

 Os valores de OTMA decaíram de 15,93 mg N no primeiro dia de estocagem 

para 7,03 mg N no 22º dia, enquanto os valores de TMA subiram de 0,13 mg N para 

2,99 mg N (Tabela 16 e Figura 18). Niizeki et al. (2002) observaram um valor basal 

de OTMA de 11,25 mg N, mas estes utilizaram cromatografia para realizar a análise, 

enquanto, neste experimento, utilizou-se o método de Microdifusão de Conway. O 

valor de OTMA observado neste experimento no primeiro dia de estocagem, difere 

do citado por Contreras-Guzmán (1994), onde a tilápia do Nilo possuiria teores 

intermediários de OTMA entre 25 e 100 mg N. 

 Quanto ao valor de TMA, observou-se que, durante a estocagem, este não 

ultrapassou o valor preconizado pela legislação (BRASIL, 1997a). Já para o OTMA 

não há parâmetros na legislação para serem comparados. 

Huss (1998) citou que o nível de TMA encontrado em pescado fresco 

rejeitado por uma equipe sensorial varia dependendo da espécie de pescado, mas, 

geralmente se encontra ao redor de 10 a 15 mg TMA-N/100g. Neste experimento a 

rejeição (observada durante a ADQ) começou a ocorrer com 15 dias de estocagem, 

que correspondeu a um valor de 2,27 mg TMA-N/100g, demonstrando que este 

parâmetro não é adequado para avaliar o frescor de tilápia do Nilo, assim como o 

valor de OTMA, pois ambos apresentam baixos valores, quando comparados com os 

valores observados em espécies marinhas. Contudo o teor de TMA não foi o único 

fator que influenciou na rejeição do peixe cozido; a oxidação de gorduras teve maior 

contribuição, pois, observando os resultados das análises sensoriais (ADQ), nota-se 

que o atributo que menos contribuiu para diferenciar as amostras estocadas por 

diferentes períodos de tempo foi o “aroma característico de peixe de água salgada”, 

que é um atributo relacionado à presença de TMA. Já os atributos “aroma rançoso” e 

“sabor amargo”, relacionados à oxidação de lipídios, foram alguns dos que mais 

contribuíram para diferenciar as amostras.  
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TABELA 16 - Resultados da produção de bases voláteis totais, de óxido de 

trimetilamina e trimetilamina de tilápia do Nilo (Oreochromis 

niloticus) cultivada; eviscerada e estocada em gelo por 22 dias. 

 

 

Período de 

estocagem 

BVT  

(mg de N/100g) 

TMA  

(mg de N/100g) 

OTMA  

(mg de N/100g) 

1 dia 7,38 0,13 15,93 

4 dias 12,96 1,11 10,11 

8 dias 17,40 1,91 9,21 

11 dias 18,26 2,01 9,21 

15 dias 22,36 2,27 7,12 

18 dias 23,57 2,87 7,83 

22 dias 25,38 2,99 7,03 
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FIGURA 18 - Resultados da produção de bases voláteis totais, de óxido de 

trimetilamina e trimetilamina de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) 

cultivada; eviscerada e estocada em gelo por 22 dias. 
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5. CONCLUSÕES 
 

 

Sugere-se, a partir dos resultados de Método de Índice de Qualidade aplicado 

em tilápia do Nilo, índices de qualidade variando de 0 a 19 e intervalos aceitáveis 

para consumo humano de 0 a 15. 

Baseando-se nos resultados do Teste de Aceitação, a tilápia do Nilo teria boa 

recepção no mercado consumidor por até 15 dias de estocagem em gelo. 

Embora as contagens bacteriológicas (contagem de mesófilos e 

psicrotróficos) estivessem dentro de limites aceitáveis até 18 dias de estocagem, e a 

estimativa de NMP de Enterococcus spp. apresentasse baixas contagens durante 

todo o período de estocagem, a tilápia do Nilo, segundo observado pela Análise 

Descritiva Quantitativa, apresentou aumento nas intensidades de percepção dos 

atributos não desejáveis a partir dos 15 dias de estocagem. 

Com base nos resultados deste experimento, sugere-se o prazo de validade 

comercial de 15 a 18 dias para tilápia cultivada; eviscerada e estocada em gelo. 
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7.1 – APÊNDICE 1 

 
Questionário utilizado para recrutamento de degustadores para participar de Análise 

Descritiva Quantitativa (ADQ) de Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) eviscerada e 

estocada em gelo. 

 
RECRUTAMENTO DE DEGUSTADORES 

 Você já deve ter ouvido falar de degustadores profissionais de vinhos que diferenciam safras 

de vinhos diferentes apenas pelo odor. O que torna esses degustadores capazes de tal façanha é 

principalmente o treinamento que eles recebem. 

 Neste momento, o Laboratório de Análise Sensorial do Departamento de Tecnologia de 

Alimentos/UFF necessita formar uma equipe treinada de degustadores. Se você deseja participar da 

equipe de degustadores, por favor, preencha este formulário e retorne-o o quanto antes, a Profª 

Mônica (2629-9543) ou a Tatiana (3605-3574/ 94467768). Se tiver qualquer dúvida, ou necessitar de 

informações adicionais, por favor, não hesite em nos contatar. 

 Então, vamos lá! 

 
Nome: ___________________________________________________________________________ 
Faixa etária:___15-20 ___20-30 ___30-40 ___ 40-50 ___ 50-60 
 
Endereço:_________________________________________________________________________ 
Telefone: Residência: ____________________ 
Trabalho: ______________________________ 
 
 
1.  Existe algum dia ou horário durante o qual 

você não poderá participar das sessões de 
degustação? Quais? 
__________________________________
__________________________________ 

 
2.  Indique o quanto você aprecia carne de 

peixe: 
   
Gosto (  )   
Nem gosto/Nem desgosto (  )  
Desgosto  (  )     
 
 
3.  Cite alimentos e ingredientes que você 

desgosta muito. 
 
 
4.  Cite um alimento que seja crocante? 
 
_____________________________________ 
 
5.  Cite um alimento que seja suculento? 
 
_____________________________________ 
 
 

6.  Cite um alimento que seja cremoso? 
 
_____________________________________ 
 
7.  Você é capaz de citar um alimento que 

grude nos dentes ao ser mastigado? 
 
_____________________________________ 
8.  Se a receita pede manjericão e não tem 

disponível, com o que você pode substituí-
lo? 

 
_____________________________________ 
 
9.  Por que as pessoas freqüentemente 

sugerem a adição de açúcar no molho de 
tomate? 

_____________________________________ 
  
10. Qual é a melhor palavra ou palavras para 

descrever o queijo tipo mussarela 
derretido? 

_____________________________________ 
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APÊNDICE 1 – CONTINUAÇÃO 17.Marque na linha acima de cada figura, um 
trecho que indique a proporção da figura que 
foi coberta de preto (não use régua, use 
apenas sua capacidade visual de avaliar). 

 
11. Descreva alguns sabores perceptíveis na 

lingüiça. 
 __________________________________

__________________________________ 
 

Exemplos: 
 

 a) nenhuma           toda
 |__________________________| 12. Ordene numericamente todos os alimentos 

abaixo de acordo com a intensidade de 
dureza. O alimento menos duro deverá ser  
identificado pelo número 1 e mais duro pelo 
número 5. 

 

                                  

Alimento                          Numeração 
   
Amendoim torrado           (   ) 
Azeitona                               (   ) 
Cenoura crua                        (   ) 
Clara de ovo cozida              (   )                          
Queijo prato                          (   ) 
 
 
 
13. Ordene numericamente todos os itens 

abaixo de acordo com a viscosidade. O 
item menos viscoso deverá ser identificado 
pelo número 1 e o mais viscoso pelo 
número 4. 

 
Itens                                Numeração 
   
Água                                 (   ) 
Creme de leite                      (   ) 
Leite achocolatado              (   ) 
Leite condensado                (   ) 
 
14. Especifique os alimentos que você não 

pode comer ou beber por razões de saúde. 
Explique, por favor. 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
  
15.Você se encontra em dieta por razões de 
saúde? Em caso positivo, explique, por favor. 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
 
16.Você está tomando alguma medicação que 
poderia influir sobre a sua capacidade de 
perceber odores ou sabores? Em caso 
positivo, explique, por favor. 
_____________________________________
_____________________________________ 
 
 

 
 
 
b) nenhuma           toda
 |_________________________I 
 
 
 
 
 
c) nenhuma           toda
 |__________________________|
    

 
 
 
 

Agora é a sua vez: 
 

d)    
 nenhuma           toda
 |__________________________| 
 
 
 
 
 
e) nenhuma           toda
 |__________________________|
   
   
 
 
 
f) nenhuma             toda

 |__________________________|

   

   

 
 
 

Obrigado por sua colaboração! 
 

Profª. Mônica Queiroz de Freitas 
Tatiana Pacheco Rodrigues 



7.2 – APÊNDICE 2 

 
 
Ficha do Teste Triangular utilizada para seleção de degustadores para participar de 

Análise Descritiva Quantitativa (ADQ) de Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) 

eviscerada e estocada em gelo. 

 
 

 
 

Nome: _____________________________________________ Sexo: F (  )   M (  ) 
Idade: ____________ anos    Data: _____/____/_____ 
 

MÉTODO TRIANGULAR 
 

Duas das três amostras apresentadas são idênticas. Por favor, prove as amostras
da esquerda para direita e circule o código da amostra que lhe pareça diferente.
Enxágüe a boca após a degustação de cada amostra e espere trinta segundos. 
 

Código da amostra:             ________            ________             ________ 
 

Comentários: 
__________________________________________________________________
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7.3 – APÊNDICE 3 

 
 

Ficha de Avaliação para Análise Descritiva Quantitativa (ADQ) de Tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus) eviscerada e estocada em gelo. 

 
LISTA DE ATRIBUTOS 

 
 
 

Data: 
 
Degustador: 

Código da amostra _________  
 
 
 

 
APARÊNCIA 

 
 
• Cor da carne 
 

           

 
 
 
• Pigmento alaranjado 
 

 

 
 
 
• Brilho 
 

 
 
 
 
 
 

o

o pardacento 
muit

 nenhum
      branc
o
 
 nenhum
 muit
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APÊNDICE 3 - CONTINUAÇÃO 
 

AROMA 
 
• Característico de peixe de água doce 
 
 

 
 
 
 

muitonenhum

• Característico de peixe de água salgada 
 
 

 
 
 
 

muitonenhum

• Rançoso  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nenhum muito

Data:             Degustador: Código da amostra _________ 
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APÊNDICE 3 – CONTINUAÇÃO 
 

SABOR 
 
• Característico de peixe de água doce 
 
 

 
 

nenhum muito

• Característico de peixe de água salgada  
 
 

 
 
 

nenhum muito

• Amargo  
 
 

 
 

nenhum muito

TEXTURA 
 
• Maciez 
 
 
 

 
 

pouco 
muito

• Suculência 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

pouco muito

Data:               Degustador: Código da amostra _______ 
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7.4 – APÊNDICE 4 

squemas de ANOVA utilizados para testar o efeito das fontes de variação (julgador, 

ANOVA em bloco (julgador) – aparência e aroma 

Probabilidade > F 

 
E

tempo de estocagem e sua interação) sobre os atributos da ADQ de Tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus) eviscerada e estocada em gelo por 22 dias. 

 

 
 

onte de Variação 

 

L CC PA ACPAS AR F G BR ACPAD 

 

Julgador 8 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

0,0305 

0,0001

0,0001

0,0001 

0,0001 

0,0137 

0,0010 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra 

mostra x Julgador 

otal  

3 

24 

107 

0,0001

0,0001

 

A

 

T

 

 

      

 

 

CC = COR DA CARNE; RANJADO; BR = BRILHO; ACPAD = AROMA 

 
 

ANOVA em bloco (julgador) – sabor e textura 
 

Probabilidade > F 

PA = PIGMENTO ALA
CARACTERÍSTICO DE PEIXE DE ÁGUA DOCE; ACPAS = AROMA CARACTERÍSTICO DE PAIXE 
DE ÁGUA SALGADA; AR = AROMA RANÇOSO 

 

Fonte de Variação 

 

GL SPAD SPAS SU  SA MA 

 

ulgador 8 J

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Amostra 2 0,0001 0,0107 0,0001 0,0006 0,0001 

mostra x Julgador 

otal  

16 

 

80 

0,0093 0,0596 0,0001 0,0145 0,0094 

      

 

A

 

T

     

 

 

SPAD = SABOR DE PEIXE DE ÁGUA DOCE; SPAS = SABOR DE PEIXE DE ÁGUA SALGADA; SA 

= SABOR AMARGO; MA = MACIEZ; SU = SUCULÊNCIA 



 107

7.5 – APÊNDICE 5 

 

Ficha de Avaliação para o Método de Índice de Qualidade (MIQ) de Tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus) eviscerada e estocada em gelo. 

JULGADOR:____________________________________________________  
 
DATA:_______/_______/________ 

 PEIXES / DEMÉRITOS 
PARÂMETROS CARACTERÍSTICAS pt     

Com brilho, coloração acinzentada, 
com listras mais escuras intercaladas e 
bem definidas 

0     

Brilho menos intenso, com diminuição 
da definição das listras 

1     Pele 

Sem brilho, com perda de definição 
das listras, cores desvanecidas 

2     

Aderidas 0     Escamas 
Perda de escamas 1     
Tenso 0     
Menos tenso 1     

Rigidez do 
peixe 

Mole 2     
Firme 0     

ASPECTO 
GERAL 

Firmeza da 
carne Menos firme 1     

Límpida 0     
Ligeiramente opaca 1     

Transparência 
da córnea 

Leitosa, opaca 2     
Preta, bem delineada 0     
Enevoada, ainda com delineamento 1     Pupila 
Enevoada, sem delineamento 2     
Protuberante, convexa 0     
Achatada, plana 1     

OLHOS 

Forma 
Côncava, afundada 2     
Metálico 0     
Sangue / Oleoso 1     Odor 
Rançoso 2     
Vermelho vivo 0     
Vinho escuro 1     

BRÂNQUIAS 

Cor 
Vinho opaco amarronzado a 
descoradas 

2     

Prata brilhosa com manchas pretas 0     
Madrepérola brilhosa com manchas 
pretas 

1     
ABDOME 

Parede 
abdominal 

interna 
(Peritônio) 

 
Branca amarelada sem  brilho, com 
manchas pretas 

2     

Rosa claro brilhosa 0     
MUSCULATURA Cor Opaca, rosa velho, “cor de carne de 

coxa de frango” 
1     

 TOTAL     
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7.6 – APÊNDICE 6 

 
 

Escores individuais médios dos julgadores que participaram da análise sensorial 

pelo Método de Índice de Qualidade (MIQ) de Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) 

eviscerada e estocada em gelo por 22 dias. 

 
Julgador/Escore Dia de 

estocagem J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 

1 3,50 9,25 11,50 2,50 9,50 1,50 6,25 2,25 3,00 2,25 

8 4,25 9,25 11,00 8,00 9,25 7,75 7,25 6,00 9,25 9,50 

15 14,25 14,25 18,00 12,50 13,25 17,00 15,25 15,25 15,75 16,75

22 15,25 16,50 18,00 15,00 16,00 17,00 17,50 16,75 18,00 17,25
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7.7 - APÊNDICE 7  

 
Evolução dos parâmetros contidos no Método de Índice de Qualidade (MIQ) de 

Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) eviscerada e estocada em gelo por 22 dias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTO GERAL – Pele: com brilho, coloração acinzentada, com listras mais escuras 
intercaladas e bem definidas – ESCORE ZERO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTO GERAL – Pele: com brilho menos intenso, com diminuição da definição das 
listras – ESCORE 01. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTO GERAL – Pele: sem brilho, com perda de definição das listras, cores 
desvanecidas – ESCORE 02. 
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APÊNDICE 7 - CONTINUAÇÃO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTO GERAL – Rigidez: Tenso – ESCORE ZERO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTO GERAL – Rigidez: Menos tenso – ESCORE 01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ASPECTO GERAL – Rigidez: Mole – ESCORE 02. 
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APÊNDICE 7 - CONTINUAÇÃO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLHOS – Transparência da córnea: Límpida – ESCORE ZERO / Forma: 
Protuberante, convexa – ESCORE ZERO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OLHOS – Transparência da córnea: Ligeiramente opaca – ESCORE 01 / Forma: 

Achatada, plana – ESCORE 01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLHOS – Transparência da córnea: Leitosa, opaca – ESCORE 02 / Forma: 
Côncava, afundada – ESCORE 02. 
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APÊNDICE 7- CONTINUAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLHOS –Pupila: Preta, bem delineada – ESCORE ZERO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLHOS –Pupila: Enevoada (seta), ainda com delineamento – ESCORE 01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

OLHOS –Pupila: Enevoada (seta), sem delineamento – ESCORE 02. 
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APÊNDICE 7 - CONTINUAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRÂNQUIAS – Cor: Vermelho vivo – ESCORE ZERO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRÂNQUIAS – Cor: Vinho escuro – ESCORE 01. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BRÂNQUIAS – Cor: Vinho opaco amarronzado a descoradas – ESCORE 02. 
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APÊNDICE 7 - CONTINUAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABDOMEM - Parede abdominal interna: Prata brilhosa com manchas pretas – 
ESCORE ZERO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABDOMEM - Parede abdominal interna: Madrepérola brilhosa com manchas 
pretas – ESCORE 01. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABDOMEM - Parede abdominal interna: Branca amarelada sem  brilho, com 
manchas pretas – ESCORE 02. 
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APÊNDICE 7 - CONTINUAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MUSCULATURA  – Cor: Rosa claro brilhosa – ESCORE ZERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSCULATURA  – Cor: Opaca, rosa velho, “cor de carne de coxa de frango” – 
ESCORE 01. 
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7.8 – APÊNDICE 8 

 
 
Ficha do Teste de Aceitação utilizada para análise sensorial de Tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus) eviscerada e estocada em gelo. 

 
 

Nome:______________________________________________________ Idade:_______ Sexo: M (  )  F (  ) 
 
Por favor, avalie a amostra e use a escala abaixo para indicar o quanto você gostou ou desgostou do produto. 
 

CÓDIGO DA AMOSTRA 
 

(   ) gostei muitíssimo 
(   ) gostei muito 
(   ) gostei moderadamente 
(   ) gostei ligeiramente 
(   ) nem gostei/nem desgostei 
(   ) desgostei ligeiramente 
(   ) desgostei moderadamente 
(   ) desgostei muito 
(   ) desgostei muitíssimo 

 
Comentários:_____________________________________________________________________________ 
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