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Resumo
A fraude alimentar é um tema que está cada vez mais presente, principalmente devido
a exagerada motivação económica por parte das indústrias transformadoras. É um termo que
engloba a deliberada e intencional substituição, adição, adulteração ou deturpação de
ingredientes alimentícios, alimentos, embalagens ou declarações falsas feitas sobre um
produto. Logo, a análise de alimentos tem ganho cada vez mais interesse e preocupação.
As técnicas de espectroscopia têm vindo a ganhar terreno no que diz respeito às
análises de produtos alimentares. Fornecem análises não destrutivas, tendo um tempo de
colheita bastante rápido e não há necessidade de pré-tratamento da amostra. Estes métodos
podem apoiar o desenvolvimento dos procedimentos de controlo de qualidade, auxiliar a
rastreabilidade dos alimentos e comprovar a sua autenticação.
O objetivo deste estudo consistiu em avaliar a aplicação de espetroscopia – FTIR na
capacidade de deteção da adulteração em pescado independentemente do grau de
deterioração. Foram usadas duas espécies bastante semelhantes morfologicamente, o Salmão
do Atlântico (Salmo salar) e a Truta-salmonada (Oncorhynchus mykiss), obtidos numa
superfície comercial local.
Para realização deste trabalho foi necessário eviscerar e remover a pele dos peixes
para somente picar o músculo. Foram produzidas amostras de 15g de Salmão adulterado com
Truta-salmonada em passos de 10% massa/massa, tendo sido portanto obtidas amostras de
100% (salmão puro) até 100% (truta salmonada puro). Foram efetuados quatro lotes,
possuindo cada lote 88 amostras, correspondente as 11 percentagens de adulteração e 4
tempos de armazenamento. As amostras foram colocadas em placas de Petri cobertas por uma
película permeável ao O₂ e armazenadas à uma temperatura de 3°C. As amostras foram
analisadas em quatro tempos diferentes de armazenamento, às 0, 72, 160 e 240 horas. Para
cada tempo de armazenamento efetuaram-se análises microbiológicas, medições do pH e
extração de gordura através do método de Soxhlet, isto para a obtenção de melhores
resultados na aplicação da espetroscopia – FTIR.
Relativamente à espetroscopia, comprovou-se que a técnica FTIR em combinação com
a quimiometria permitiu distinguir eficazmente todas as amostras com diferentes percentagens
de adulteração independentemente do grau de deterioração.
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Abstract
Counterfeit food products are on the rise, mainly due to the economic interests
of the processing industries. This is a concept that includes the deliberate and
intentional replacement, addition, adulteration or tampering food ingredients, food
goods, packages or false declarations made upon a certain product. All this together
explains why the analysis of food products has become a matter of increasing interest
and concern.
The spectroscopy techniques are becoming major tools in the analysis of food
products. They allow the production of nondestructive analysis, in a short period of time
without the need of further processing the samples. This method may help in the
development of quality control procedures, screening food products and ensure their
authentication.
This study aimed to evaluate the applicability of spectroscopy – FTIR in the
detection of adulteration of fish products independently of their degradation status. Two
different species of fat fish, but very similar in morphology, were used: the Atlantic
Salmon (Salmo salar) and the Rainbow Trout (Onconrhynchus mykiss); obtained in a
local store.
To perform this work, every fish sample used was eviscerated, had their skin
peeled off so that only its muscle meat would be crushed. With this method, samples of
15g of Atlantic Salmon with different percentages of rainbow trout were obtained, in a
stepwise manner of 10% mass/mass, going from 100% authentic Atlantic Salmon
constitution to 100% rainbow trout constitution. Four production batches of 88 samples,
corresponding to 11 different adulteration percentages and 4 different storage intervals.
All the samples were cultured in Petri dishes, covered with a O2 permeable screen, and
stored at 3ºC. After this, all the samples were analyzed in four different storage
intervals: 0h, 72h, 160h, and 240h. In each storage time interval microbiological
analysis, pH measurements and fat extraction according to the Soxhlet method were
performed, so that the best results with being obtained upon the use of spectroscopyFTIR.
Concerning the use of spectroscopy, the FTIR technique, in combination with
chemometrics methods allowed to effectively distinguish all the samples with the

xi

corresponding varying percentages of adulteration, independently of their deterioration
status.
Keywords: Counterfeit food products; Adulterated food; Fish products; Deterioration;
Spectroscopy

FTIR;

Chemometrics.
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CAPÍTULO I
Introdução

1

1. Enquadramento temático
A fraude alimentar é uma prática muito antiga, já na época dos Romanos praticava-se
adulteração dos vinhos, adicionando ilegalmente adoçante para a melhoria deste (Armstrong,
2009), mas tem vindo a estar cada vez mais presente nos dias de hoje, derivado a exagerada
motivação económica por parte das indústrias transformadoras, ganhando assim
reconhecimento e preocupação. A fraude alimentar é um termo que engloba a deliberada e
intencional substituição, adição, adulteração ou deturpação de ingredientes alimentícios,
alimentos, embalagens ou declarações falsas feitas sobre um produto, para fins lucrativos
(Spink & Moyer, 2011). Conforme o Dicionário Merriam-Webster, adulteração é corromper,
rebaixar ou tornar de certa forma impura pela adição de uma substância ou elemento estranho,
ou seja, vender produto cujo um ingrediente ou mais seja substituído por um de valor inferior
ou inerte. Relativamente ao termo falsificação na indústria alimentar, ocorre quando a
informação presente na rotulagem não corresponde ao produto, não cumprindo assim, os
requisitos legais. Pode ser definido também por venda de alimentos que seja imitação de
outro, ou seja, vendido com outro nome (United States Department of Agriculture). As
consequências adversas que podem provocar a saúde do consumidor final são
maioritariamente negligentes, mesmo sendo efetuada de forma intencional. O Regulamento
(CE) nº 178/2002 tem como objetivo a proteção dos interesses dos consumidores e visa
prevenir de práticas fraudulentas ou enganosas, de adulterações de géneros alimentícios e
quaisquer outras práticas que possam induzir em erro o consumidor .
Segundo os dados da RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), nos últimos
anos tem-se verificado um aumento de notificações recebidas relacionadas com as fraudes
alimentares, como é possível averiguar na tabela 1.
Tabela 1 - Nº de notificações recebidas pela RASFF relacionadas com fraudes alimentares nos últimos anos.

Ano

Nº de
notificações

2008
0
2009
0
2010
87
2011
96
2012
85
2013
168
2014
92
2015
99
*Nd – não descriminado

Controlo
fronteiriço remessa
liberada
0
0
8
4
1
0
Nd*
Nd*

Rejeição
de
fronteira

Controlo
oficial no
mercado

Cheque
próprio da
empresa

Queixa do
consumidor

0
0
72
67
73
79
Nd*
Nd*

0
0
6
21
8
63
Nd*
Nd*

0
0
1
3
1
25
Nd*
Nd*

0
0
0
1
1
1
Nd*
Nd*
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O grande número de notificações feitas no ano 2013 esteve relacionado com a fraude
da carne de cavalo, onde vários produtos alimentares, maioritariamente congelados que
continham carne bovina, apresentavam percentagens de carne de cavalo, afetando 16 países
na Europa. Esta mistura ilegal não apresentava quaisquer consequências adversas para a saúde
do consumidor, porque a carne de cavalo é consumida, contudo é uma carne mais barata.
Relativamente aos anos 2014 e 1015, os géneros alimentícios mais ligados a fraude
alimentar foram o mel e o peixe. Por isto, em 2015, a Comissão Europeia organizou planos de
controlo para estes alimentos. Na substituição do peixe, os resultados indicam que 6% de
2429 amostras de produtos não transformados apresentavam inconformidades, e nos produtos
transformados, um total de 5% de 1477 amostras (RASFF).

1.1. Evolução da produção do pescado
Como referido anteriormente, o pescado é um dos principais produtos sujeitos à
prática de fraude alimentar nos dias de hoje, devido ao exponencial aumento do seu consumo
à nível mundial por este apresentar inúmeros benefícios para a saúde humana, e assim, está
cada vez mais presente na dieta do consumidor.
Nas últimas décadas foram realizadas diversas pesquisas científicas para identificar os
componentes benéficos no pescado e concluiu-se que apresentavam bastantes benefícios,
levando os nutricionistas a apoiarem o aumento do consumo, originando um aumento de
procura. Os benefícios associados diferenciam-se consoante a espécie, tamanho do peixe e
prática de cultivo, bem como a forma como é confecionado. Os principais componentes
benéficos presentes no pescado são a proteína de alta qualidade, oligoelementos essenciais,
minerais, tais como o ferro, zinco, cobre, selênio e iodo, vitaminas lipossolúveis e ácidos
gordos, nomeadamente polinsaturados que têm benefícios a nível cardiovascular, no
desenvolvimento de recém-nascidos, na saúde óssea e no desenvolvimento e defesa
neurológica (James, 2013; Lund, 2013; Lundebye et al., 2017).
Na figura 1 podemos observar a evolução do consumo de pescado desde 1980 até 2014.
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Figura 1 - Evolução do consumo humano de pescado ("FAO Yearbook. Fishery and Aquaculture Statistics.
2014," 2016).

A partir de 1980 até 2010, o consumo de pescado aumentou em média 35,25% à cada
década e aumentou 14,21% em 4 anos depois de 2010. Segundo a FAO, em 2013 o consumo
per capita era de 19,7 kg por ano, mas que tendia aumentar ano apos ano.
Em 2014, a produção mundial de pescado atingiu o valor recorde de 167,2 milhões de
toneladas de pescado, sendo 93,4 milhões toneladas originado da atividade piscatória e 73,8
milhões de toneladas provenientes da aquacultura. Os principais países produtores são China,
Indonésia, EUA, Índia e Rússia. As espécies que apresentam um maior volume de produção a
nível mundial são o atum, a cavala e o arenque do atlântico ("FAO Yearbook. Fishery and
Aquaculture Statistics. 2014," 2016). Hoje em dia a demanda pelo pescado ultrapassa o
disponível gerado pela prática piscatória, por isso, houve a necessidade em apostar na
aquacultura, que tem aumentado ao longo dos anos, estabilizando assim o crescimento da
produção de pescado selvagem, como podemos verificar nas figuras 2 e 3.
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Figura 2 - Evolução da produção mundial de pescado ("FAO Yearbook. Fishery and Aquaculture Statistics.
2014," 2016).
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Figura 3 - Evolução da produção mundial de pescado em sistema de aquacultura nos últimos anos ("FAO
Yearbook. Fishery and Aquaculture Statistics. 2014," 2016).

Na figura 3 averigua-se o aumento da produção de pescado em aquacultura nos
últimos anos, desde de 2005 teve um crescimento médio de 5,9% por ano, e se, estas médias
relativamente ao crescimento se mantiverem nos próximos anos, estima-se que em 2019 os
valores da produção de pescado selvagem serão ultrapassados pelo número produzido em
aquacultura.
A família de espécies que apresentou maior volume económico a nível mundial são os
salmonídeos, sendo, em 2013, 17% do valor total comercializado do sector do pescado. A sua
produção total, ou seja, incluindo a captura e os sistemas de aquacultura, tem vindo a
aumentar ano apos ano, que em 2014, atingiu aproximadamente 4.4 milhões de toneladas. O
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volume de produção não é o único parâmetro que tem aumentado, mas também o preço por
tonelada ("FAO Yearbook. Fishery and Aquaculture Statistics. 2014," 2016). Segundo a
figura 4, podemos verificar o quão limitado está a captura, então, como alternativa,
apostaram na expansão da exploração em aquacultura.
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Figura 4 - Produção mundial de salmonídeos nos últimos anos ("FAO Yearbook. Fishery and Aquaculture
Statistics. 2014," 2016).
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Figura 5 - Produção mundial de salmonídeos em aquacultura por espécies, em 2014 ("FAO Yearbook. Fishery
and Aquaculture Statistics. 2014," 2016).

Na figura 5 verifica-se que a espécie principal da família salmonidae é Salmo salar,
conhecido por Salmão do Atlântico, que apresenta a maior fatia da produção em aquacultura.
Outra espécie muito presente no mercado, apresentando-se “quase” como substituto do
salmão do atlântico está Oncorhynchus mykiss, tendo outras denominações comerciais
autorizadas como Truta-arco-íris ou Truta-salmonada. Estas duas espécies representam 76%
da produção total dos salmonídeos, que são bastantes semelhantes à primeira vista, mas
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apresentam diferenças na suas composições e valores nutricionais, bem como o preço (figura
6).
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Figura 6 - Evolução do valor económico no mercado mundial ("FAO Yearbook. Fishery and Aquaculture
Statistics. 2014," 2016).

Sendo assim, são espécies bastante pertinentes para o consumidor, relativamente à
hora das suas distinções, tanto na compra do produto, como no consumo em restauração,
podendo facilmente vítimas de fraude alimentar.

2. Caraterísticas do pescado fresco em estudo
2.1. Salmão do Atlântico (Salmo salar)
O Salmão do Atlântico (salmo salar)
pertence a família Salmonidae é indígena da
costa europeia do Atlântico Norte e dos rios
que nele desaguam. O salmão é uma espécie
anádroma, ou seja, reproduz em água doce,
libertando e fecundando os ovos em

Figura 7 - Salmão do Atlântico

fundos dos rios, mas maior parte da sua vida decorre em água salgada. Após nascimento, os
juvenis salmões permanecem 2-3 anos em água doce ate que estejam preparados
fisiologicamente para migrar para o mar, processo de «salmonificação». São peixes
carnívoros que podem chegar aos 8-13 kg de peso, mas o tamanho comercial é entre os 28

5 kg. O uso desta espécie em sistemas de aquacultura começou em 1960 na Noruega, que é o
principal produtor europeu.

2.2. Truta-salmonada (Oncorhynchus mykiss)
A Truta-Salmonada ou Truta Arco-íris
é nativa da costa do Pacífico dos Estados
Unidos de América, é uma das principais
espécies usadas em sistema de aquacultura e
foi introduzida na Europa no final do século
XIX, sendo produzida em quase todos

Figura 8 -– Truta-salmonada.
Truta-salmonada

os

países europeus. É espécies adequada para produções de aquacultura porque são peixes
resistentes que toleram diversos ambientes, sobrevivem independentemente de a água ser
doce ou salgada. São peixes carnívoras, tendo uma dieta rica em proteína, que podem atingir
um peso de 3 kg em 2 anos. Encontra-se maioritariamente disponível no mercado com pesos a
rondar as 400 g até 1,5 kg, vendidas tal como o salmão, inteiras, em filetes ou em postas.

2.3. Sistemas de produção em aquacultura
A aquacultura é uma prática antiga em várias regiões do mundo, mas como indústria, é
bastante recente na maioria dos países. Pode ser explorada com diferentes graus de
intensidade, extensiva, intensiva e semi-intensiva. A aquacultura extensiva é uma técnica mais
tradicional, onde a dependência da produtividade é natural e com pouco controlo. Na
exploração intensiva já envolve vários parâmetros, como o design científico de lagoas, a
fertilização, a alimentação suplementar ou apenas alimentação artificial, elevada manipulação,
controlo de doenças, levando a altas taxas de produção. Por último, a exploração semiintensiva possui uma dependência parcial da produtividade natural, envolve fertilização,
alimentação suplementar, manipulação, com taxas média de produção.
A prática de aquacultura pode ser feita em água doce, salgada e salobra, podendo
conter na mesma cultura uma ou mais espécies. Existem diversos tipos de aquacultura, mas as
culturas em águas estáticas (lagoas), sistemas circulatórios e culturas em gaiolas ou cercas
(“raceways”), são as mais utilizadas.
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As culturas em água estática são maioritariamente colocadas em lagos naturais ou
artificiais. A localização da cultura é muito importante para a rentabilidade da produção,
como a fertilização e drenagem do solo, por isso um abastecimento contínuo de água é
necessário. Muitas vezes aproveitam zonas de barragem para implementar as explorações.
Relativamente à produção é essencial uma produção natural, onde a taxa não é elevada, sendo
uma exploração mais extensiva (Jhingran, 1987).
Os sistemas circulatórios são sistemas de água corrente, sendo a água continuadamente
reutilizada, por isso é necessário um processo de filtração. São usados filtros biológicos para
prender a matéria fecal e para desnitrificar resíduos catabólicos por meio de ação bacteriana.
É um sistema com bons rendimentos de produção e efetua o uso direto de matéria orgânica
sólida em águas naturais por fitoplâncton e zooplâncton. Mas apresenta algumas restrições
como matéria toxica em águas residuais, o sabor e odor nos peixes, parasitas e doenças e
problemas de saúde pública (Jhingran, 1987).
Sistemas de aquacultura em gaiolas sediadas na água são designadas de "pen" e
"enclosers" (Beveridge, 1987). É um sistema que apresenta diversas vantagens, tais como,
alto rendimento de produção, sendo 10 a 12 vezes superior a culturas em lagoas, não há
necessidade de substituição, a manipulação é reduzida, investimento inicial reduzido, não
ocupa território terrestre e evita proximidade de áreas agrícolas, reduzindo assim os riscos de
contaminação por pesticidas. As limitações são a restrita aplicação em zonas de águas
agitadas, interfere com a população de peixes naturais em volta da gaiola, risco de roubo é
elevado, alta dependência da alimentação artificial e possibilidade de fuga (Jhingran, 1987).

2.4. Nutrientes benéficos no seu consumo
Como já referido anteriormente, a presença do pescado tendo vindo a estar mais
presente na dieta do ser humano, devido as suas vantagens nutricionais, mas esses nutrientes
benéficos variam consoante a espécies, mas também da localização, sistema de produção, da
sua alimentação, da sua fisiologia e da idade (Lundebye et al., 2017). O consumo destes
peixes, fornecem proteínas de alta qualidade, minerais, tais como o ferro, zinco, cobre, selénio
e iodo, aminoácidos essenciais, vitaminas solúveis em gordura (vitamina D) e ácidos gordos,
particularmente as de cadeia longa polinsaturadas (AGPI-CL), conhecida como “gordura
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boa”, nomeadamente o ómega 3 de cadeias longas (AGPI-CL n-3) (Du et al., 2012; James,
2013; Skåre et al., 2015).
Um ácido gordo pode ser definido como um ácido orgânico que ocorre em um
triglicérido natural e é um ácido monocarbonato que varia em comprimento de cadeia de C4
para cerca de 24 átomos de carbono (Chatterjea & Shinde, 2011). Existem 3 tipos de ácidos
gordos da série ómega 3, o ácido alfa linolénico (ALA – C18:3); o ácido eicosapentaenoico
(EPA – C20:5) e ainda o ácido docosaexaenoico (DHA – C22:6) (James, 2013). A Autoridade
Europeia de Segurança Alimenta advertem o consumo regular de peixe, e segundo eles, o
valor recomendado da ingestão de EPA e DHA é de 250 mg/dia ou 1,75 g/semana, para
adultos (Nutrition & Allergies, 2010). O DHA e o ácido araquidónico (AA) são essenciais
para o desenvolvimento do tecido neural e são incorporadas no cérebro. Está cientificamente
provado, que o consumo de DHA durante a maternidade, melhora precocemente o
desenvolvimento do cérebro do descendente. O seu consumo frequente atua na redução de
declínio cognitivo, reduz a demência e há evidências que o baixo consumo de ómega 3 está
associado ao aumento de comportamentos violentos (James, 2013; Lund, 2013; Sofi et al.,
2009).
O ómega 3 também é bastante benéfico para o sistema cardiovascular, isto porque, as
EPA e DHA são incorporadas no tecido dos vasos sanguíneos, interferindo assim na fluidez
da membrana celular, ajudando a reduzir a pressão arterial, frequência cardíaca e níveis de
triglicéridos no sangue, prevenindo eficazmente de doenças cardiovasculares (Chatterjea &
Shinde, 2011; Du et al., 2012; James, 2013; Lund, 2013; Maehre, Jensen, Elvevoll, &
Eilertsen, 2015; Skåre et al., 2015; Sofi et al., 2009).
O músculo também é rico em aminoácidos livre, tendo como principais a glutamina,
prolina, glicina, alanina e arginina, bem como a taurina que se comparam como um
aminoácido. É sintetizado no fígado e no cérebro, a partir da metionina e cisteína, juntamente
da vitamina B6, mas o ser humano é bem limitado na capacidade de síntese da mesma, por
isso é condicionalmente considerada como essencial. A taurina tem a capacidade de reduzir o
risco de doença coronária, um grupo de doenças que inclui enfarte do miocárdio e paragem
cardiovasculares, quer sozinho ou e combinação com o ómega 3. A taurina combina com
derivados de colesterol, removendo o colesterol do plasma sanguíneo, reduzindo o risco de
aterosclerose. A arginina também desempenha um papel importante, é um precursor essencial
para a síntese de proteínas (James, 2013; Lund, 2013).
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Os peixes gordos são uma das poucas fontes dietéticas de vitaminas D, que é
importante para a saúde óssea. A vitamina D é obtida na pele através da exposição solar, mais
propriamente através de raios ultravioletas, por isso, o consumo de peixes gordos é bastante
vantajoso para populações que habitam em regiões de pouca luz solar. Tem como principal
função atuar sobre órgãos como, os rins, ossos e a mucosa intestinal para regular o
metabolismo do cálcio e do fosfato. A deficiência de vitamina D causa raquitismo nas
crianças, osteomalacia nos adultos, osteodistrofia renal e também está relacionada com
doenças coronárias e diabetes tipo 2. Alguns estudos recentes comprovam que a vitamina D
previne o aparecimento de cancro, particularmente cancro colo-rectal (Chatterjea & Shinde,
2011; James, 2013; Lund, 2013).
Relativamente aos minerais, o iodo é essencial para a produção hormonal da tiroide,
que é responsável por diversas atividades-chave no corpo, incluindo o crescimento, regula o
metabolismo do corpo e produção de células sanguíneas. O hipotiroidismo é uma das doenças
da tiroide, que resulta pela ausente ou insuficiente produção da hormona, tendo como
consequência queda de cabelo, aumento de peso, até mesmo perda de audição (Gharibzahedi
& Jafari, 2017; James, 2013).
O ferro, neste caso o ferro essencial, é importante para a formação de hemoglobina do
sangue, envolvidas no transporte de oxigénio no sangue e mioglobina, envolvidas no
transporte de oxigénio no músculo. A sua falta prejudica o desenvolvimento neurológico em
crianças e pode levar a anemia (Chatterjea & Shinde, 2011; Gharibzahedi & Jafari, 2017;
James, 2013).
O selénio é necessário para a produção da proteína antioxidante, glutationa peroxidase.
Este protege o DHA do cérebro do ataque oxidativo, atua como catalisador para a produção
da hormona da tiroide, melhora a resistência do sistema imunológico e diminui o risco de
doenças cardiovasculares, como por exemplo a cardiomiopatia (Chatterjea & Shinde, 2011;
Gharibzahedi & Jafari, 2017; James, 2013; Rayman, 2012).
O cobre tem um papel fundamental na síntese dos lípidos na bainha de mielina que
protege os nervos, pois sem a mielina, os nervos não podem conduzir sinais, e igualmente,
fundamental para o coração, impedindo a ação dos radicais sobre a oxidação de lípidos. Uma
dieta pobre em cobre ainda pode prejudicar a estrutura óssea, causa perda de peso que por
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vezes pode revelar-se fatal e levar a anemia (Chatterjea & Shinde, 2011; Gharibzahedi &
Jafari, 2017; James, 2013).
E por último o zinco, a principal fonte de zinco são os moluscos, mas também estão
presentes no Salmão do Atlântico e Truta-salmonada, embora em quantidades inferiores. O
zinco é muito importante para a estimulação do crescimento infantil, estimula o
funcionamento da tiroide, previne a Diabetes Tipo 2 e protege o sistema nervoso
(Gharibzahedi & Jafari, 2017; James, 2013).

2.5. Diferença nutricional entre selvagem e de aquacultura
O Salmão do Atlântico e a Truta-salmonada são ricos em EPA e DHA e são das
principais espécies de aquacultura europeia, devido à pressão sobre a população de peixes
selvagens, consequentemente o acesso tornou-se limitado (Lundebye et al., 2017).
É difícil encontrar um valor nutricional fixo que represente todo o pescado disponível
no mercado, existe diversos fatores que influenciam esses valores, como por exemplo, idade,
localização, tipo de alimentação, tipo de produção, aspetos morfológicos e fisiológicos, bem
como o método usado para a obtenção desses valores. No seguinte gráfico apresenta valores
obtidos pela pesquisa de Lundebye et al, comparando teores dos diferentes ácidos gordos.
Tabela 2 - Comparação de teor de ácidos gordos no Salmão do Atlântico selvagem e de viveiro, em g/100g
(Lundebye et al., 2017).

Selvagem

Gordura
total
8

Viveiro

14

Compostos

EPA

DHA

0,52

1,04

EPA +
DHA
1,6

0,52

0,82

1,4

Omega 3

Omega 6

AGS

AGMI

AGPI

2,1

1,9

1,6

3,4

2,4

2,6

2,15

2,4

7,5

4,7

Tabela 3 - Comparação de teor de ácidos gordos na Truta-salmonada selvagem e de viveiros, em g/100g
(Tidball et al., 2017).
Compostos
Selvagem
Viveiro

Gordura total
3,46
6,18

AGS
0,722
1,1383

AGMI
1,129
1,979

AGPI
1,237
1,507

Tanto o salmão como a truta-salmonada de aquacultura apresentam teor de gordura
total significativamente superiores ao selvagem, derivado ao elevado teor de ácidos gordos
monoinsaturados, mas também pelo teor de ácidos gordos saturados e polinsaturados. Mesmo
assim o Salmão selvagem apresenta teor de EPA + DHA superior. Com estes valores é
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possível concluir que na produção de aquacultura, o pescado apresentam maior teor de
gordura, mas não é conclusivo na comparação das duas espécies, por ter tamanhos, idades e
serem de zonas diferentes e mesmo o método usado para a obtenção dos resultados são
distintos.
Relativamente aos minerais essenciais, de modo geral, o selvagem apresenta
concentrações superiores.
Tabela 4 - Concentração de minerais essenciais em mg/kg (Lundebye et al., 2017; Tidball et al., 2017).

Elementos
Selênio
Cobre
Ferro
Manganês
Zinco

Salmão Selvagem

Salmão de viveiro

0,45
0,57
3,9
0,1
4,2

0,14
0,38
2,3
0,09
3,4

Trutasalmonada
selvagem
----7
--10,8

Trutasalmonada de
viveiro
----3,1
--4,5

A
lém
perfil

lipídico e concentração dos minerais essenciais, existe outro parâmetro a ter em conta,
relativamente as diferenças, é o nível de contaminação, que teve um grande impacto devido a
alimentação usada nos viveiros (Friesen, Skura, Ikonomou, Oterhals, & Higgs, 2015;
Nøstbakken et al., 2015; Sprague et al., 2015). Tanto no mar como nos viveiros, os peixes
gordos apresentam uma elevada concentração de contaminantes.
Principal fonte de poluentes orgânicos persistentes (POPS) nos viveiros é devido a
alimentação dos mesmos, sendo os principais ingredientes constituintes das rações farinhas e
óleos de peixes (Friesen et al., 2015; Guruge, Seike, Yamanaka, & Miyazaki, 2005;
Hoogenboom, Traag, Fernandes, & Rose, 2015; Sprague et al., 2015).
Os POPs são compostos orgânicas naturais ou de origem antropogénica encontrados
no meio ambiente que resistem a degradação fotolítica, química e biológica. Estes compostos
são tipicamente hidrofóbicas e lipofílicas, e sendo substâncias penetrantes, ficam armazenadas
em tecidos liposos, ou seja, em óleos ou gorduras. Tendo como exemplos os
bifenilpoliclorados (PCB), dioxinas (PCDD) e furanos (PCDF), pesticidas organoclorados,
nomeadamente os diclorodifeniltricloroetanos (DDT) e também metais pesados, como o
mercúrio (Hg), arsênio (As), chumbo (Pb), cádmio (Cd) entre outros. (Wenning & Martello,
2013).
Os óleos vegetais são alternativas adequadas para substituir os óleos de peixe (Tacon
& Metian, 2008; Ytrestøyl, Aas, & Åsgård, 2015), mas os óleos vegetais não possuam EPA e
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DHA, e por sua vez podem conter níveis altos de Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos
(HAP/PAH) (Sissener et al., 2013). O salmão alimentado com óleos vegetais tem níveis
inferiores de dioxinas, PCB e pesticidas organoclorados, mas mais PAH (Berntssen,
Julshamn, & Lundebye, 2010). Por isso, o aumento de óleos vegetais iria aumentar a
proporção de ómega 6 e diminuir o ómega 3, que seria potencialmente negativo para a saúde
dos peixes e consumidores (Domingo, 2016). Substituir os ingredientes marinhos em
alimentos para peixe, não só alterava a composição nutricional nos filetes, mas também dos
níveis de pops e outros contaminantes (Bell et al., 2012; Berntssen et al., 2010; Friesen et al.,
2015).
Segundo Lundebye, o salmão selvagem apresentam significativamente concentrações
superiores de POPs, nomeadamente dioxinas, PCB, pesticidas organoclorados. Nos metais
pesados, as duas espécies, apresentam maiores concentrações no estado selvagem.
Tabela 5 – Contração de contaminantes, em pg TEQ/g (Lundebye et al., 2017).
Composto
PCB
PCDD + PCDF
PCDD/F + PCB

Salmão Selvagem
0,57
0,425
0,995

Salmão de viveiro
0,29
0,23
0,52

Tabela 6 - Concentração de metais pesados, em mg/kg (Lundebye et al., 2017).
Elementos
Arsênio
Cádmio
Mercúrio
Chumbo

Salmão Selvagem
2,0
0,002
0,037
0,01

Salmão de viveiro
0,6
0,002
0,015
0,01

Tabela 7 - Concentração de metais pesados, em mg/kg (Fallah, Saei-Dehkordi, Nematollahi, & Jafari, 2011).
Elementos
Arsênio
Cádmio
Mercúrio
Chumbo

Truta-salmonada selvagem
1,119
0,13
0,292
1,201

Truta-salmonada de viveiro
0,934
0,097
0,314
1,108

Assim em termos de contaminação os de viveiros dependem principalmente da
alimentação, nos selvagens, pelo teor de gordura e localização geográfica. Para além de
grandes diferenças nas suas dietas, diferem no que diz respeito ao crescimento, sobrevivência,
comportamentos, morfologia e fisiologia, que podem afetar os contaminantes (Lundebye et
al., 2017).
15

3. Deterioração no pescado fresco
Segundo o Decreto-Lei nº 81/2005, define “pescado fresco” como animais
subaquáticos (peixes, crustáceos, moluscos, equinodermes e ciclóstomo) que não tenham
sofrido desde da sua captura qualquer operação de conservação, exceto refrigeração ou
conservação a bordo em água do mar ou em salmoura.
A carne de pescado possui um valor nutricional altamente benéfico para o consumidor,
consequentemente apresenta também um grande potencial de deterioração, sendo o alimento
de origem animal com maior probabilidade de deterioração, por isso esses benefícios
nutricionais só podem ser aproveitadas se existir condições garantidas de segurança e
qualidade com objetivo de conter os mecanismos de deterioração (Soares & Gonçalves,
2012). No Regulamento (CE) nº 178/2002, um gênero alimentício não seguro é definido como
um gênero alimentício que seja prejudicial para a saúde, mas também como impróprio para o
consumo humano. Por isso, no art.15º do Decreto-Lei nº 81/2005 obriga a intervenção de
entidades competentes para efetuar inspeções e controlos hígio-sanitário do pescado entre a
descarga e o ato de entrega.
A deterioração do pescado inicia logo após a morte e desenvolve com o tempo de
exposição, armazenamento e na manipulação. No intervalo entre a captura até o
processamento ou comercialização, o pescado está sujeito a perdas de qualidade, resultando
em alterações microbiológicas, físicas e químicas que por sua vez alteram os aspetos
sensoriais, consequências de três tipos de processos de deterioração, a enzimática, a oxidação
lipídica e microbiana, microrganismos esses que estão presente nas guelras, trato intestinal e
superfícies do próprio pescado (Fogaça & Sant'Ana, 2009; Ghaly, Dave, Budge, & Brooks,
2010; Hozbor, Saiz, Yeannes, & Fritz, 2006; Soares & Gonçalves, 2012; Velmurugan, John,
Alemu, & Nagaraj, 2015). A velocidade da deterioração depende de fatores extrínsecos, como
a manipulação, conservação e métodos de captura, mas também dependem de fatores
intrínsecos, sendo as características físico-químicas do pescado (Briones, Reyes, TabiloMunizaga, & Pérez-Won, 2010; Fogaça & Sant'Ana, 2009; Soares & Gonçalves, 2012). Os
métodos de captura influencia a qualidade dos pescado, devido ao esgotamento de energia por
parte do peixe enquanto se debate tentando se libertar, ou seja, existe uma diminuição do
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nível de glicogénio que, consequentemente acelera o desenvolvimento do rigor mortis (Soares
& Gonçalves, 2012).
Rigor mortis é um dos mais importantes eventos post mortem porque tem um efeito
sobre a qualidade e vida útil do pescado (Ghaly et al., 2010). É causado pela diminuição dos
níveis de trifosfato de adenosina (ATP), conduzindo à rigidez do músculo. Após a morte do
pescado, os compostos orgânicos da carne hidrolisam. O glicogênio é o composto que se
hidrolisa mais rapidamente, provocando o acúmulo de ácido lático no músculo e reduzindo o
pH (Jiménez-Ruiz et al., 2013; Soares & Gonçalves, 2012). Passando umas horas ou até mais
de um dia do rigor mortis, ocorre a recuperação da flexibilidade do músculo, porem não
recupera a elasticidade, devido a ação enzimática presentes no tecido muscular. Após esta fase
tem inicio as fases de deterioração autólise e microbiana (Ribeiro, 2012; Soares & Gonçalves,
2012).

3.1. Autólise
A autólise é um processo de hidrólise de proteínas e gorduras que constituem a carne
do pescado, através de ação das enzimas proteolítica e lipolíticas. Este processo é o
responsável pelo começa da perda da qualidade do peixe fresco, mas em refrigeração
contribui muito pouco para a deterioração (Ghaly et al., 2010; Soares & Gonçalves, 2012).
Durante o armazenamento inadequado, as enzimas do aparelho digestivo, sendo enzimas
proteolítica que consequentemente destroem a parede intestinal, penetrando assim nos tecidos
musculares, mas também favorecem a penetração dos microrganismos do trato
gastrointestinal (Ghaly et al., 2010; Mhara, 1999). Após a penetração das enzimas nos
músculos, inicia a degradação deste, facilitando a disseminação dos microrganismos
contaminantes (Ghaly et al., 2010).

3.2. Deterioração microbiana
Inicialmente, o peixe já possui uma microbiota diversificada, distribuída na pele,
guelras e nos intestinos, não causando qualquer tipo de dano ao pescado, sendo a carne estéril,
mas após a morte do peixe as bactérias penetram na carne, consequência da atividade
enzimática que destrói o revestimento intestinal. A manipulação descuidada e falta de
condições

no trabalho também

permite

que haja essa penetração,

aumentando
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consideravelmente o risco de contaminação, sendo algumas contaminações inevitáveis
durante o processamento (Mhara, 1999).
O desenvolvimento bacteriano é uma dos principais fatores que levam a deterioração
do pescado, sendo a maioria das bactérias ligadas a atividade lipolítica e proteolítica,
contribuindo para a desintegração dos tecidos, levando a diversas reações bioquímicas
indesejáveis (Soares & Gonçalves, 2012). Este grupo bacteriano são essencialmente
microrganismo deteriorativos responsáveis pela produção de metabolitos que causa offflavour ou off-odours e consequentemente, a rejeição por parte do consumidor (Hozbor et al.,
2006).
A fração de azoto não proteico é um dos fatores que favorece o crescimento dos
microrganismos, sendo utilizado como substrato, como por exemplo o óxido de trimetilamina
(OTMA), cuja concentração varia entre 1 e 5% (em peso seco) nas espécies marinhas
(Pereira, 2014).
O óxido de trimetilamina (OTMA) é uma substância que pode ser encontrada em todo
o pescado marítimo, mas também em alguns de água doce (Niizeki et al., 2002). É uma
matéria inofensiva e não tóxico, mas origina produtos indesejáveis. A degradação do OTMA
pode ser bacteriana através de uma enzima microbiana, o OTMA reductase, mas inicialmente
através de enzimas endógenas situadas nos tecidos do peixe (OTMAase) que cessa quando o
fornecimento de oxigénio termina (Hebard, Flick, & Martin, 1979; H. Hultin, 1992;
Regenstein, Schlosser, Samson, & Fey, 1982).
Após a morte do pescado, o OTMA é facilmente degradado em dimetilanina (DMA) e
em formaldeídos, na presença da enzima endógena OTMAase (M. K. Nielsen & Jørgensen,
2004). Os formaldeídos são altamente reativo e estão relacionados com a perda de qualidade
do pescado, afetando a textura do músculo do peixe, provocando a perda suculência, devido a
perda da solubilidade das proteínas (H. Hultin, 1992; Mackie, 1993). Ainda podem reagir com
outros grupos químicos, como alguns resíduos de aminoácidos de proteínas, resultando assim
na degradação proteica. A degradação do OTMA acelera a oxidação lipídica (Ishikawa, Yuki,
Kato, & Fujimaki, 1978).
No decorrer da conservação, a redução de OTMA a trimetilamina (TMA) deve-se
geralmente à ação bacteriana, através da enzima OTMA reductase associada às espécies
Shewanella putrefaciens e Photobacterium phosphoreum (Dalgaard, Mejlholm, & Huss,
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1997). A TMA é responsável pelo odor forte a peixe, sendo assim é um indicador importante
da deterioração do pescado fresco. Na figura 9 mostra em forma de esquema os vários
acontecimentos na degradação do OTMA.

Figura 9 - Esquema das várias etapas da degradação do OTMA.

O teor de Azoto Básico Volátil Total (ABVT) é constituído pela TMA, a DMA, o
amónio, resultado da degradação da metilamina, e outros compostos nitrogenados básicos
voláteis associados à degradação do pescado (Howgate, 2009). Estes compostos voláteis, em
especial a TMA e o amónio, são os principais responsáveis pelo cheiro forte à peixe e
amoniacal, típicos dos peixes deteriorados (Gram & Huss, 1996; Howgate, 2009)
É possível de utilizar a concentração destes compostos como um critério para a
avaliação da qualidade de peixes ósseos e de invertebrados.

3.3. Oxidação lipídica
A degradação dos lípidos pode ocorrer através de dois mecanismos, a hidrólise e a
oxidação (Shenouda, 1980).
A oxidação lipídica é considerada uma das principais causas da deterioração da
qualidade do pescado marítimo, limitando assim a sua vida útil. É mais frequente nos peixes
gordos, devido a seu alto teor de gorduras polinsaturadas de cadeia longa, sendo estas as mais
suscetíveis à oxidação (Gardner, 1979; H. O. Hultin & Kelleher, 2000). O alto teor de
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gorduras polinsaturado não é o único fatores que leva aos peixes gordos serem mais
suscetíveis a oxidação lipídica, mas também a elevada concentração de proteínas de hemácias
presentes nos seus músculos. As proteínas de hemácias, como a hemoglobina e a mioglobina,
podem levar a altos níveis de oxidação lipídica, principalmente com o pH reduzido do
músculo quando se encontra em post-mortem ou quando o músculo é picado, fazendo com
que estes componentes sejam misturados com lípidos e oxigénio (H. Hultin, 1994; Undeland,
Kristinsson, & Hultin, 2004). Por isso, existem diversos componentes oxidantes presentes na
constituição do pescado, as gorduras insaturadas, as proteínas de hemácias, radicais livres,
ferro e cobre.
São formados vários produtos reativos secundários através da deterioração oxidativa,
tais como os aldeídos, cetonas e epóxidos, sendo estes responsáveis pelo odor e sabor
associado ao ranço (Baron & Andersen, 2002; Faustman, Sun, Mancini, & Suman, 2010;
Gardner, 1979). Estes produtos são altamente desagradáveis, afetando a textura do músculo,
incluindo o endurecimento e a perda da capacidade de retenção de água, a alteração da cor e
formação de uma camada viscosa (Li & King, 1999; Tironi, Tomás, & Añón, 2002). Na
figura 10 mostra a variação da quantidade de reagentes e produtos obtidos da oxidação
lipídica ao longo do tempo.

Figura 10 - Variação da quantidade de reagentes e produtos obtidos da oxidação lipídica ao longo do tempo
(Adaptado de Nielsen, 2010).

A formação de off-odors e off-flavors são o maior problema decorrente da oxidação
lipídica uma vez que são os primeiros a serem detetados, reduzindo assim a sua aceitabilidade
pelo consumidor (Falowo, Fayemi, & Muchenje, 2014).
A alteração dos ácidos gordos dá-se por um mecanismo de “auto-oxidação dos radicais
livres”; este mecanismo compreende três fases: iniciação, propagação e terminação:
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1.Iniciação:
ROOH + metal(n)+ → ROO• + metal(n-1)+ + H+
X• + RH → R• + XH
Através da ação da luz, calor, metal, entre outros componentes oxidantes, ocorre a
formação de radicais livres.
2.Propagação:
R• + O2 → ROO•
ROO• + RH → ROOH + R•
Nesta fase ocorre a formação de vários peróxidos, estes são usados como indicadores da
oxidação lipídica. Estes compostos não possuem características sensoriais, mas na sua
degradação originam produtos secundários que são responsáveis pelas alterações
organoléticas.
3.Finalização:
ROO• + ROO• → ROOR + O2
ROO• + R → ROOR
R• + R•→ RR
Cada ácido gordo produz hidroperóxidos, sendo estes compostos responsáveis pela
formação de produtos secundários, aldeídos, álcoois, cetonas, ácidos e ésteres, entre outros,
sendo estes importantes no impacto aromático (Fernández, Pérez-Álvarez, & FernándezLópez, 1997).
Os hidroperóxidos são considerados produtos primários, quando são divididos dão
origem a produtos como o pentanal, hexanal, 4-hidroxinoneal e o malonaldeído. Uma vez que
o malonaldeído é o principal produto da decomposição dos hidroperóxidos, o método mais
comum de medição da oxidação lipídica – Teste do ácido tiobarbúrico (Thiobarbituric acid
test), TBA) – que avalia o grau de oxidação da amostra (Van Ba, Hwang, Jeong, & Touseef,
2012).
A estabilidade oxidativa por parte dos lípidos pode ser conseguida através da
alimentação dada aos peixes em sistemas de aquacultura. As rações ricas em antioxidantes
naturais, tais como os isómeros de tocoferol, é uma boa alternativa que ajudam a prolongar a
qualidade da carne do pescado da oxidação lipídica (Ortiz, Larraín, Vivanco, & Aubourg,
2009), como está representado na figura 11.
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Figura 11 - efeito de um antioxidante sobre a oxidação lipídica ao longo do tempo (Adaptado de Nielsen, 2010).

4. Microbiota do pescado
4.1. Microbiota Inicial
Peixes vivos e saudáveis não contêm microrganismos no seu músculo. Só depois da
morte do peixe é que os microrganismos presentes na pele, nas branquias e no trato digestivo
colonizam-se na carne. Normalmente, a microbiota inicial é caracterizada pela sua baixa
abundancia e alta diversidade. Vários trabalhos indicam que o total de contagem viáveis da
carne de peixe está geralmente na faixa de 3-4 log UFC/g, enquanto a sua diversidade é
bastante elevada (Bevilacqua, Corbo, & Sinigaglia, 2016).
A microbiota inicial consiste em vários gêneros, Pseudomonas, Shewanella,
Psychrobacter, Pseudoalteromonas, Moraxella, Acinetobacter, Flavobacterium e Vibrio,
Photobacterium e Aeromonas são os mais comuns Gram-negativos, enquanto as Bactérias
Lácticas (BAL), Micrococcus, Corynebacterium, Vagococcus, Bacillus e Clostridium são os
gêneros gram-positivos mais comuns da microbiota indígena (Bevilacqua et al., 2016; Gram,
2009; Gram & Huss, 1996; Gram, Wedell-Neergaard, & Huss, 1990; Parlapani, Kormas, &
Boziaris, 2015; Svanevik & Lunestad, 2011).
Outros microrganismos que podem ser encontrados na população microbiana inicial,
mas que estão ligados a uma respetiva contaminação, Enterobacteriaceae, Staphylococcus e
Listeria (Huss, Reilly, & Embarek, 2000).

22

A carga microbiana e a sua composição variam consoante a origem geográfica do
pescado e pelas águas que habitam (Gram, 2009; Gram & Huss, 1996; Huss et al., 2000). Os
peixes das águas temperadas frias do Atlântico Norte contêm principalmente microrganismos
Gram-negativos psicrófilos e psicrotróficos, tais como Photobacterium, Shewanella,
Psychrobacter, Pseudomonas.

4.2. Microbiota deteriorativa
Embora a microbiota dos peixes seja constituída inicialmente por uma vasta gama de
géneros bacterianos, as condições de processamento e armazenamento impostas, bem como
outros fatores implícitos, causam a seleção de poucos microrganismos que, enquanto crescem,
competem os outros e finalmente dominam o produto (Bevilacqua et al., 2016).
Assim, a composição microbiana da deterioração depende da diversidade do
microbiota inicial e dos fatores intrínseco, extrínsecos e implícitos, que afetam o seu
crescimento. Ou seja, está ligado à origem do pescado, às condições de processamento, à
temperatura de armazenamento, ao pH, à atividade da água, bem como a qualquer interação
microbiana (Bevilacqua et al., 2016).
Em peixes refrigerados armazenados em aerobiose, a microbiota da deterioração
contem os géneros que são capazes de crescer aerobicamente e em baixas temperaturas, tais
como Pseudomonas e Shewanella, e quando o oxigênio é reduzido e o dióxido de carbono
aumenta, Photobacterium geralmente dominam (Bevilacqua et al., 2016).
No entanto, as principais bactérias contribuintes para a deterioração do pescado
marítimo são membros das famílias Enterobacteriaceae e Vibrionaceae em temperaturas
ambiente

e

Photobacterium

phosphoreum,

Shewanella

putrefaciens,

Brochothrix

thermosphacta, Pseudomonas spp., Aeromonas spp., e bactérias lácticas em temperaturas
frias. Entre os gêneros de deterioração de bactérias lácticas, os mais prevalentes são
Carnobacterium, Lactobacillus, Weissella, Brochothrix, Kurthia e Listeria. Microccoci e
Staphylococcus podem ser encontrados na pele dos peixes (Bevilacqua et al., 2016).
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4.3. Caracterização da microbiota
4.3.1. Microrganimos mesófilos totais
Designam-se por mesófilos todos os microrganismos que se multiplicam a
temperaturas de 20ºC a 45ºC, sendo a temperatura ótima entre 30ºC - 40ºC (J. Jay, 2000).
A contagem de microrganismos mesófilos totais é um indicador microbiológico muito
importante, funcionando como índice de qualidade sanitária e segurança alimentar (Gram et
al., 2002).

4.3.2. Microrganismos psicrotróficos totais
As bactérias que têm a capacidade de se desenvolver a temperaturas de refrigeração
(0-7ºC) são designadas por psicrotróficos (J. Jay, 2000). Estas podem pertencer a géneros
Gram-positivos como BAL ou Gram-negativos como Pseudomonas spp. e Enterobacteriaceae
(Kodogiannis, Pachidis, & Kontogianni, 2014), sendo no entanto estas condições mais
favoráveis aos microrganismos Gram-negativo (J. Jay, 2000).

4.3.3. Enterobacteriaceae
Enterobacteriaceae é uma grande família de bactérias Gram-negativas que inclui,
juntamente com muitos simbiontes inofensivos, muitos dos patógenos mais familiares, tais
como Salmonella, Escherichia coli, Yersinia pestis, Klebsiella, Shigella, Proteus,
Enterobacter, Serratia e Citrobacter. As Enterobacteriaceae são em forma se bastonetes e têm
tipicamente 1-5 milímetros de comprimento. São bacilos Gram-negativos, com ou sem
mobilidade, que podem ser aeróbios ou anaeróbios facultativos, não formadores de esporos e
que fermentam a glucose. Muitos membros desta família são uma parte normal da flora
intestinal encontrada nos intestinos dos seres humanos e outros animais, enquanto outros são
encontrados em água ou solo, ou são parasitas em uma variedade de diferentes animais e
plantas (Williams et al., 2010).

4.3.4. Pseudomonas spp.
O género Pseudomonas pertence à família Pseudomonadaceae, sendo Gram-negativas.
Pseudomonas são aeróbicas com metabolismo respiratório onde o oxigênio é o elétron
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aceitador terminal e em alguns casos, o nitrato pode ser usado como um aceitador de elétrons
terminais e então o crescimento ocorre anaerobiamente. São móveis por um ou mais flagelos
polares, forma de bastonete reto ou curvada, tendo1.5-5.0 mm de comprimento e com um
diâmetro de 0.5-1.0 mm. São catalase positivos e geralmente oxidase positivo, não são muito
tolerantes ao ácido e não crescem abaixo do pH 4,5 (Robinson, 2014).
As espécies de Pseudomonas são comuns em alimentos frescos por causa de sua
associação com água, solo e vegetação. Contaminam geralmente ovos, carne, leite, aves
domésticas, produtos marítimos, vegetais, e mesmo águas minerais. Muitas espécies são
psicrotróficos e, portanto, são importantes microrganismos de deterioração em alimentos
refrigerados. Como as espécies de Pseudomonas não requerem fatores de crescimento
orgânico, elas normalmente competem com outras bactérias nos alimentos refrigerados.
Podem usar uma variedade de compostos não hidratos de carbono para a energia e podem
degradar componentes do alimento, tais como ácidos, aminoácidos, lipídios, pectina,
peptídeos, proteína, e triglicéridos, que são comuns em alimentos de origem animal. As
espécies de Pseudomonas produzem protéases, lípases e pectinases na sua fase logarítmica
tardia do crescimento, e essas enzimas são usadas para degradar os componentes alimentares.
A sua natureza estritamente aeróbia, limita o seu crescimento em alguns ambientes, o uso da
embalagem com atmosferas modificadas que incorpora o CO2 impedirá o seu crescimento
(Robinson, 2014).
Em peixes, as espécies de Pseudomonas utilizam ácido láctico, aminoácidos,
nucleótidos e óxido de trimetilamina para o carbono antes de quebrar a proteína. Isso não
ocorre até que as contagens ultrapassem 106 UFC cm-2 (Robinson, 2014).
Os “off-odors” e “off-flavors” (ácidos, aminas, amónia, sulfeto de hidrogênio, e outros
compostos) em peixes começam a aparecer em 106-108 UFC cm-2 e surgimento de uma
camada viscosa na superfície em 108 UFC cm-2 (Robinson, 2014).

4.3.5. Bactérias do ácido láctico
As bactérias do ácido lático são amplamente encontradas em pescados fresca
armazenada em refrigeração, nomeadamente os géneros Micrococcus, Corynebacterium,
Vagococcus, Bacillus e Clostridium (Bevilacqua et al., 2016). Possuem forma de bacilos ou
de cocos, sendo bactérias Gram-positivos anaeróbias aerotolerantes sem formação de esporos,
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catalase negativa, e um pH ótimo de crescimento entre valores de 4,0 a 4,5 e uma temperatura
ótima de crescimento 30ºC (mesófilos) ou 42ºC (termófilos) (da Silva Sabo, Vitolo, González,
& de Souza Oliveira, 2014).
As bactérias do ácido lático têm a capacidade de acidificar os alimentos pela formação
de ácido lático, reduzindo o pH para valores próximos de 4, sendo este ácido responsável pela
redução dos microrganismos deteriorativos e patogénicos que sejam sensíveis ao meio ácido,
aumentando a vida útil do produto (da Silva Sabo et al., 2014).

4.3.6. Shewanella putrefaciens
Shewanella são membros da ordem Alteromonadales, família Shewanellaceae.
Morfológicamente, eles são Gram-negativo, bastonetes retos ou curvos, e móveis por um
único flagelo polar. Até à data, o gênero inclui mais de 50 espécies nomeadas com amplas
distribuições ambientais, incluindo lagos de água doce, sedimentos oceânicos, ambientes
marinhos e campos petrolíferos (Robinson, 2014).
As principais espécies de interesse para a indústria alimentar é Shewanella
putrefaciens. Tem um papel importante para a deterioração em peixes marinhos armazenados
em refrigeração. São responsáveis pela produção de diversos sulfetos voláteis, incluindo H2S,
e pela redução do óxido de trimetilamina (OTMA) para trimetilamina (TMA), resultando em
um cheiro forte característico dos pescados. Demonstrou-se que em níveis baixos quanto 108
UFC/g pode causar mudanças sensoriais desagradáveis (Robinson, 2014).

4.3.7. Photobacterium phosphoreum
O gênero Phosphobacterium é um membro da família Vibrionaceae, bactérias móveis
e estão associados à animais marinhos que vivem nas profundezas do mar (Urbanczyk, Ast, &
Dunlap, 2011). Phosphobacterium phosphoreum foi identificado como o principal organismo
de deterioração específico responsável pela deterioração sensorial de vários peixes marinhos
refrigerados, incluindo salmão, bacalhau, alabote, bem como camarão (Dalgaard, 1995;
Dalgaard, Gram, & Huss, 1993; Emborg, Laursen, Rathjen, & Dalgaard, 2002; Macé et al.,
2013).
As condições de crescimento são muito específicas para Phosphobacterium
phosphoreum. Esta bactéria é psicotolerante, o que significa que, só cresce a baixas
temperaturas, tipicamente entre 4°C a 35°C, sendo a temperatura ideal entre 18 a 25°C.
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Muitos Phosphobacterium phosphoreum foram isolados de produtos do mar, incluindo
peixes. Como psicrófilos facultativo, esta bactéria situa-se na superfície e no conteúdo
intestinal dos peixes (Dunlap & Kita-Tsukamoto, 2006; Hastings & Nealson, 1981; Wilson,
Danilowicz, & Meijer, 2008).

5. Métodos de análise
5.1. Métodos clássicos de análise
Ao longo das últimas décadas a análise de alimentos tem ganho cada vez mais
interesse devido a diversas razões, tais como a deteção de substâncias perigosas e
investigação de rotina sobre a composição dos alimentos. Independentemente do componente
alvo, a análise do alimento levanta alguns desafios a respeito da complexidade da matriz e da
deteção de quantidades de traços de substâncias (Radu et al., 2016).

5.1.1. Métodos cromatográficos
Os métodos cromatográficos permitem uma rápida e eficaz diferenciação de
compostos quimicamente semelhantes de alimentos complexos (Cserháti, Forgács, Deyl, &
Miksik, 2005; S. S. Nielsen, 2010). Na autenticação de alimentos, as técnicas de
cromatografia podem detetar um grande número de compostos, incluindo péptidos, lípidos,
hidratos de carbono, aminoácidos, ácidos gordos, ácidos orgânicos, ácidos nucleicos,
fitoquímicos e outras pequenas moléculas (Ibáñez, García-Cañas, Valdés, & Simó, 2013;
Reid, O'donnell, & Downey, 2006). Os métodos de cromatografia produzem impressões
químicas únicas que diferenciam e autenticam os alimentos (Danezis, Tsagkaris, Camin,
Brusic, & Georgiou, 2016).
Devido à complexidade química dos géneros alimentícios e à elevada procura dos
consumidores para a qualidade dos alimentos e a autenticidade, as técnicas de cromatografia
de alta resolução, tais como a cromatografia gasosa (Gas chromatography, GC) ou a
cromatografia líquida (Liquid Chromatography, LC) acoplada à espectrometria de massa
(Mass Spectometry, MS), surgiram como ferramentas de autenticação de alimentos úteis
(Danezis et al., 2016).
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A técnica LC é tipicamente realizada por meio de três características principais dos
compostos químicos: a polaridade, a carga elétrica e o tamanho molecular. É utilizado para
detetar proteínas, aminoácidos, hidratos de carbono, vitaminas, compostos fenólicos,
triglicéridos, enquanto a GC é mais adequada à análise de moléculas naturalmente voláteis ou
semi-voláteis (Di Stefano et al., 2012; Reid et al., 2006).

5.1.2. Metodologia baseada em PCR
A análise molecular para a verificação da origem dos géneros alimentícios uma
metodologia importante, no entanto pode ser muito complexa devido a degradação do
material genético como resultado das condições de processamento (Nollet, Benjakul, Paliyath,
& Hui, 2012). A deteção de adulteração dos componentes alimentares é uma tarefa bem
adequada para este método baseado no ADN (Ácido Desoxirribonucleico) no caso de
produtos de origem animal, especialmente quando este é processado, atribuindo uma
aparência e traços físicos semelhante, dificultando assim a distinção a olho nu. Segundo
estudos anteriores, comprovaram a possibilidade de diferenciar diferentes espécies de atum
(Michelini et al., 2007). Os métodos baseados em ADN para a autenticação do alimento
dependem da amplificação altamente específica dos fragmentos do ADN pela reação em
cadeia da polimerase (Polymerase Chain Reaction, PCR) (Ali, Razzak, & Hamid, 2014;
Wiseman, 2009). Este processo envolve três etapas distintas, a extração do ADN da amostra,
a amplificação do ADN pelo PCR e a identificação e quantificação do ADN amplificado. No
caso do PCR em tempo real, a amplificação e a deteção/quantificação ocorrem ao mesmo
tempo (S. S. Nielsen, 2010).

5.2. Métodos espetroscópicos
As técnicas de espectroscopia geralmente fornecem análises não destrutivas de
amostras, tempos de coleta rápidos com ou sem pré-tratamento mínimo da amostra, o que
reduz o tempo total de análise e pode apoiar o desenvolvimento de procedimentos de controlo
confiáveis e métodos de rastreio para rastreabilidade dos alimentos. Além disso, novos
instrumentos modernos e portáteis com acessórios inteligentes foram desenvolvidos, tornando
estas técnicas mais adequadas para o monitoramento de processos de linha e análise in sito
(Gallego, Guesalaga, Bordeu, & González, 2011).
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As técnicas instrumentais de espectroscopia são as mais comumente usadas porque
quase não há necessidade de tratamento de amostras e podem ser aplicadas a uma ampla gama
de substâncias. Como é bem sabido, a composição dos alimentos é complexa e contém
compostos com grupos funcionais com bandas espectrais não selecionadas. A análise
univariada é baseada na seleção de um comprimento de onda discreto (ou seja, absorvância
em um comprimento de onda), por isso a falta de seletividade é a principal desvantagem
quando o comprimento de onda selecionado não responde apenas a um único composto. Esta
não é uma desvantagem na análise multivariada como todo o espectro é usado (Márquez,
López, Ruisánchez, & Callao, 2016).
É uma ferramenta fundamental que apoia a análise em tempo real para a garantia de
qualidade e monitoramento de processos nas indústrias alimentícia, farmacêutica e cosmética
(Huang, Yu, Xu, & Ying, 2008; Karoui, Downey, & Blecker, 2010; Yang & Ying, 2011).
Há duas técnicas de espectroscopia importantes. Um deles é baseado na absorção de
quanta infravermelho, que é chamado de espectroscopia infravermelha (IR), e o segundo é
conhecido como Espectroscopia Raman, em que dispersão inelástica de radiação
eletromagnética da faixa visível ou vizinha ocorre (Márquez et al., 2016).

5.2.1. Espectroscopia de Infravermelho Próximo
A espectroscopia de infravermelho próximo (Near Infrared, NIR) tem sido usada para
medir o teor de gordura, proteína e água em produtos como carnes, cereais e oleaginosas,
sendo não destrutiva (Byrne, Downey, Troy, & Buckley, 1998; Committee, 2000; S. S.
Nielsen, 2010; Rødbotten, Nilsen, & Hildrum, 2000). Medições na região espectral de NIR,
que são entre as bandas 700 e 2500 nm, são mais amplamente utilizadas para análises
quantitativas de alimentos (Huck, 2015; S. S. Nielsen, 2010).
Uma grande vantagem da espectroscopia NIR é a sua capacidade de medir diretamente
a composição dos produtos alimentares sólidos através da utilização de técnicas de reflexão
difusa (S. S. Nielsen, 2010).
Quando a radiação atinge um material sólido ou granular, parte da radiação é refletida
a partir da superfície da amostra. Essa reflexão espelhada é chamada de reflexão especular e
dá pouca informação útil sobre a amostra. A maioria da radiação refletida especular é dirigida
para trás para a fonte de energia. Uma outra parcela da radiação penetrará através da
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superfície da amostra e será refletida fora de diversas partículas da amostra antes que saia da
amostra. Isto é referido como a reflexão difusa, e esta radiação refletida difusa emerge da
superfície em ângulos aleatórios através de 180°. Cada vez que a radiação interage com uma
partícula de amostra, os componentes químicos da amostra podem absorver uma porção da
radiação. Consequentemente, a radiação refletida difusa contem a informação sobre a
composição química da amostra, como indicada pela quantidade de energia absorvida em
comprimentos de onda específicos (S. S. Nielsen, 2010).
As faixas de absorção na região NIR tendem a ser ampla e frequentemente sobrepõemse, produzindo espectros que são bastante complexos. No entanto, estas bandas amplas são
especialmente úteis para análise quantitativa, como por exemplo as que estão apresentadas na
tabela 8.
Tabela 8 - Bandas de absorção (NIR) de vários componentes alimentares (S. S. Nielsen, 2010).
Componentes
Água
Proteína - Péptidos
Lípidos
Hidratos de Carbono

Grupos Funcionais
-OH
-NH
-CH Metileno
-CH2 e –CH3
C-O, O-H

Número de Onda (nm)
1920-1950 e 1400-1450
2080-2220 e 1560-1670
2300-2350
1680-1760
2060-2150

Na figura 12 mostra o esquema do equipamento típico para medir a reflexão difusa
em amostras alimentares. A radiação do monocromador (i) é dirigida por um espelho para a
amostra (S). A radiação difusamente refletida é medida diretamente pelos detetores (D)
colocados em um ângulo de 45° para o feixe de incidentes (a) ou é recolhido por uma esfera
de integração e focado nos detetores (b). Em ambos os casos, a radiação refletida especulativa
não é medida (S. S. Nielsen, 2010).

Figura 12 - Esquema do típico instrumento em medições da reflexão difusa em amostras sólidas.

30

5.2.2. Espetroscopia no infravermelho com Transformada de Fourier
A espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (Fourier Transform
Infrared, FTIR) tem sido o método mais utilizado (Leite, 2012; Nicolet & All, 2001). É uma
técnica não destrutiva, não invasiva, rápida durante o registo e possui uma elevada
sensibilidade, capaz de identificar compostos numa vasta variedade de áreas (Kodogiannis,
Kontogianni, & Lygouras, 2014; Leite, 2012; Nollet et al., 2012).
Tem sido bastante útil para a área alimentar, nomeadamente no controlo de qualidade
dos produtos, na deteção e quantificação da carga bacteriana, mas também para a analise da
autenticação e adulteração dos alimentos (Kodogiannis, Kontogianni, et al., 2014; Nicolet &
All, 2001; Nollet et al., 2012). O FTIR provou ser muito eficaz no estudo e na caracterização
de gorduras e de óleos comestiveis, assim como a sua degradação oxidativa (Guillén, Ruiz, &
Cabo, 2004).
A espectrometria FTIR foi desenvolvida para superar as limitações encontradas com
instrumentos

anteriores.

Capaz

de

medir

todas

as

frequências

infravermelhas

simultaneamente, uma região espectral de valores entres 4000 cm-1 a 700 cm-1 (Kodogiannis,
Kontogianni, et al., 2014; Nicolet & All, 2001). Uma solução foi desenvolvida que empregava

um dispositivo ótico muito simples chamado um interferómetro (Nicolet & All, 2001). Um
interferograma é o registo do sinal produzido pela combinação das múltiplas frequências
possíveis de obter com a transformada de Fourier. A conversão do interferograma para
espectro é conseguida pelo tratamento matemático com transformadas de Fourier (Leite,
2012; Stuart, 2004).
A energia infravermelha é emitida por uma fonte de corpo negro. O feixe passa através
de uma abertura que controla a quantidade de energia presente na amostra. Este entra no
interferómetro onde é feita a “codificação espectral”, e o sinal resultante do interferograma sai
do interferómetro. De seguida entra no compartimento da amostra onde é atravessada pelo
feixe ou o reflete, dependendo do tipo de análise a ser feita. É aqui que frequências
específicas de energia, características de cada amostra são absorvidas, passando pelo detetor
para uma medição final. O sinal medido é digitalizado e enviado para o computador onde a
transformada de Fourier é feita. Finalmente o espectro infravermelho é apresentado ao
utilizador para interpretação e posterior manipulação. Na figura 13 está representado um
esquema que exemplifica o processo e na figura 14 um esquema simplificado de um
espectrofotómetro.
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Figura 13 - Esquema do processo de análise de uma amostra (Adaptado de. Nicolet & All, 2001).

Figura 14 - Esquema simplificado de um espectrómetro (Adaptado de. Nicolet & All, 2001).

Na técnica de transmissão é necessário que o feixe de infravermelho atravesse toda a
amostra. Note-se que espessuras diferentes implicam absorções de energia diferentes. A
proporção de energia luminosa absorvida pelas moléculas é calculada a partir do
conhecimento da radiação incidente e da radiação transmitida através da amostra,
desprezando a radiação refletida. Esta forma de obtenção de espectros tem o inconveniente de
ser necessário controlar a espessura da amostra (Stuart, 2004). O espectro resultante
representa a absorção molecular e a transmissão, criando uma impressão digital molecular da
amostra. Como uma impressão digital, duas estruturas moleculares únicas produzem o mesmo
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espectro infravermelho. Isso torna a espectroscopia infravermelha útil para vários tipos de
análise (Nicolet & All, 2001).

5.2.3. Espetroscopia Raman
A Espectroscopia Raman possui alto potencial para determinar a autenticação e a
qualidade dos géneros alimentícios a partir da obtenção da informação sobre a estrutura
química das moléculas (Boyaci et al., 2014; Lohumi, Lee, Lee, & Cho, 2015; Thygesen,
Løkke, Micklander, & Engelsen, 2003)).
Esta técnica permite a determinação de lípidos, proteínas e hidratos de carbono, e pode
ser usado para classificar os microrganismos, sendo assim um método promissor para o
controlo de qualidade dos produtos alimentares durante todos os procedimentos de produção
(Argyri et al., 2013; Boyaci et al., 2014; Zając, Hanuza, & Dymińska, 2014).
Isto acontece devido a colisão entre o fóton e a molécula, resultando num
espalhamento do fóton. A colisão pode ser elástica, onde a energia cinética é conservada, ou
inelástica, onde a energia é perdida. Quando o fóton interage com a molécula, a energia da
molécula é gerada para um estado virtual instável. Quando a maioria das moléculas retornam
ao seu estado de terra, retornam ao mais baixo estado vibracional, e o fóton disperso tem a
mesma energia que a luz incidente. Isso é conhecido como dispersão Rayleigh. No entanto,
algumas moléculas podem retornar a um estado vibracional mais elevado. Para essas
moléculas, a luz dispersa terá menos energia (menor frequência) do que a luz incidente. A
diferença de frequência entre o incidente e a luz dispersa é igual à frequência de vibração da
molécula. Isso é conhecido como dispersão Raman (S. S. Nielsen, 2010).
A Espectroscopia Raman pode ser aplicada em amostras sólidas e líquidas, no entanto
a água é um dispersor Raman muito fraco, permitindo baixas concentrações de moléculas
orgânicas em solução aquosa a ser medido. Por outro lado, a água é um absorvente IR muito
forte, o que aumenta a complexidade da aplicação de técnicas de IR para amostras aquosas (S.
S. Nielsen, 2010). Na figura 15 mostra um esquema de um espectrômetro de Raman.
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Figura 15 - Esquema de um espectrómetro Raman.

Este método apresenta algumas vantagens, é adequado para amostras de fase aquosa,
pode ser usado para amostras com temperaturas elevadas, mesmo acima de 1000 °C e permite
analisar as amostras pretas (Yang & Ying, 2011).

6. Quimiometria
A aplicação de técnicas de espectroscopia em análise envolve a geração de conjuntos
de dados numéricos, muitas vezes de grande dimensionalidade. Uma extração efetiva de
informações químicas relevantes desses dados pode ser suportada pelo uso de ferramentas
quimiométricas.
A técnica computacional mais comumente aplicada para análise qualitativa é a análise
em componentes principais (ACP), enquanto a regressão por mínimos quadrados parciais
(Parcial Least Square, PLS-R) é frequentemente usada para modelagem quantitativa dos
dados de espectroscopia multidimensional.

6.1. Análise em Componentes Principais
Técnica descrita em 1901 por Karl Pearson, a qual, só após o aparecimento dos
computadores é que passou a ser abundantemente aplicada no domínio das ciências sociais,
naturais e exatas (Pedrosa, 2010).
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A análise em componentes principais é usada principalmente como ferramenta na
análise exploratória de dados e para criação de modelos preditivos (Martinez, Standal,
Axelson, Finstad, & Aursand, 2009).
A finalidade desta técnica é criar um conjunto de variáveis – componentes principais –
cuja dimensão é a mesma que o conjunto de dados originais. Cada componente principal
constitui uma combinação linear de todas as variáveis originais e são, no seu conjunto,
independentes entre si. Os componentes principais são estimados com o intuito de diminuir o
número de variáveis retendo, no entanto, o máximo de informação contida nos dados originais
(Martinez et al., 2009).
Os objetivos da ACP são a simplificação, redução de dados, modelagem, deteção de
atípicos, seleção de variáveis, classificação e previsão (Wold, Esbensen, & Geladi, 1987).
Permite obter uma informação mais generalizada em relação às variáveis estudadas e
expressa os resultados de forma a evidenciar as semelhanças e as diferenças das variáveis
(Shin, Craft, Pegg, Phillips, & Eitenmiller, 2010). Possibilita assim, a discriminação de
amostras de acordo com as diferenças em sua composição química e a identificação de
características espectrais que manifestam o mais alto grau de variabilidade (Wold et al.,
1987).

6.2. Regressão multivariada por mínimos quadrados parciais (PLS-R)
O método parcial da PLS-R está ganhando a importância em muitos campos da
química; a química analítica, física, clínica e o controle de processos industriais que podem
beneficiar-se com o uso deste método (Geladi & Kowalski, 1986).
PLS-R é uma técnica que generaliza e combina recursos de análise em componentes
principais e de regressão múltipla (Aït-Kaddour, Boubellouta, & Chevallier, 2011), que tem
por base a extração de um pequeno número de componentes ortogonais latentes (A), com
combinações lineares (X) (Argyri et al., 2013).
A PLS-R fornece modelos de regressão juntando informações de dependente
(espectros) e independente (concentração de componentes) conjuntos de dados do sistema
estudado (Geladi & Kowalski, 1986).
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É muito utilizado quando se efetuam leituras de amostras com o FTIR, sendo que a
complexidade do modelo PLS-R é determinado pelo número de componentes latentes que
foram extraídas dos dados, sendo determinados um por um por validação cruzada no
procedimento de formação (Argyri et al., 2013).
O número de componentes latentes necessários para produzir o melhor erro quadrático
médio da validação cruzada (RMSEVC) é escolhido para a modelagem. Tendo o modelo de
calibração, este vai permitir que se faça a estimativa da posição para novas amostras (Argyri
et al., 2013).
A principal limitação deste método é a preparação de calibração, bem como a previsão
do conjunto e a decisão humana para a escolha do número de fatores (Kumar, Bansal, Sarma,
& Rawal, 2014).

7. Objetivos do trabalho
O principal objetivo deste trabalho foi estudar a adulteração de pescado de aquacultura
por métodos espectroscópicos. Estudou-se a adulteração de Salmão do Atlântico (Salmo
salar) com Truta-salmonada (Oncorhynchus mykiss) com percentagens de 10 em 10%.
Pretendeu-se explorar o potencial da espectroscopia de infravermelho por transformada de
Fourier (FTIR) na deteção e previsão de adulteração do pescado, independentemente do seu
estado de conservação.
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CAPÍTULO II
Material e Métodos
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1. Amostragem
Para este trabalho foram usados dois tipos de pescado fresco, Salmo salar, conhecido
por Salmão do Atlântico e Oncorhynchus mykiss, popularmente denominado por Truta
Salmonada.
Todo o pescado, com excelentes características visuais e cerca de 3 kg, foi adquirido
no mercado local no dia da entregue do mesmo, na primeira hora de funcionamento do
estabelecimento. A evisceração e remoção da pele foi efetuado de forma higienicamente
correta pela funcionária do estabelecimento comercial. De seguida o pescado foi transportado
diretamente para o laboratório numa embalagem termicamente isolada e com gelo.
Para ambos os tipos de pescado, o músculo foi triturado em separado numa picadora
com condições de higiene, previamente esterilizada. Depois da homogeneização, foram
efetuadas amostras com cerca de 15 g cada (figura 16). Foram produzidas amostras de
salmão adulterado com truta salmonada em passos de 10% m/m, tendo sido portanto obtidas
amostras de 100% (Salmão puro) até 100% (Truta-salmonada pura). Estas amostras foram
produzidas em duplicado, uma para extração de gordura e outra para análise microbiológica.

Figura 16 - Amostra.

Foram efetuados quatro lotes (A, B, C e D), possuindo cada lote 88 amostras,
correspondente as 11 percentagens de adulteração e 4 tempos de armazenamento. As amostras
foram colocadas em placas de Petri cobertas por uma película permeável ao CO₂ e
armazenadas a 3°C. As amostras foram analisadas às 0, 72, 160 e 240 horas de
armazenamento.
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2. Determinações físico-químicas
2.1.

Valor de pH

O valor de pH foi obtido através da média aritmética de três medições que foram
realizadas com um potenciómetro (WTW GmbH, PH 330i, Alemanha) diretamente colocado
na amostra.

2.2.

Teor de Humidade

O teor de humidade foi obtido utilizando a norma ISO 1442 1997 (NP 1614-1, 2009),
que consistiu na desidratação das amostras, colocadas na estufa a 100°C com as placas de
Petri destapadas para facilitar a evaporação. O peso das amostras foi controlado em intervalos
de 60 minutos numa balança analítica com resolução de 0,001 g, até que a massa das duas
últimas pesagens, separadas de 60 minutos, não diferissem em mais de 0,1%. Antes de
proceder às pesagens finais, as amostras foram arrefecidas até a temperatura ambiente num
exsicador com sílica. O resultado final é obtido através da seguinte fórmula:

HUMIDADE (%) = (M1-M2) / (M1-M0) x 100
M0 – massa da placa
M1 – massa da placa com a amostra
M2 – massa da placa com a amostra após secagem

Figura 17 - Amostras desidratadas. a) Truta-salmonada. b) Salmão do Atlântico.
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2.3.

Teor de Gordura (Extração por Soxhlet)

Usando os procedimentos da norma ISO 1444 1996 (NP 1224 2002), a extração da
gordura é feita por meio de n-hexano em amostras desidratadas. Tais foram produzidas pelo
método de determinação do teor de humidade especificado na norma ISO 1442. A amostra
seca é colocada em cartucho de extração, removendo os vestígios da amostra na placa de Petri
utilizando algodão humedecido com n-hexano, sendo este também transferido para o
cartucho. Posteriormente, os cartuchos são colocados nos tubos de extração juntamente com
n-hexano, adaptando um balão ao aparelho extrator, sendo previamente desidratados e
pesados, como podemos verificar na figura 18. O processo extrativo decorreu durante 8 h,
passando-se de seguida os balões para banho-maria à temperatura de 90°C para remover o nhexano, ficando praticamente só a gordura. Após este processo os balões passam pela estufa
durante 1 h a 103°C para remover os resíduos de n-hexano. Estas operações de secagem,
arrefecimento e de pesagem foram repetidas até que os resultados das duas pesagens
sucessivas, separados por 1 h de aquecimento, não diferissem em mais de 0,1%. O resultado
final foi obtido através da seguinte fórmula:

GORDURA (%) = (M2-Ml) / (M0) x 100
M0 - massa em g da amostra antes da secagem
M1 - massa em g do balão com as pérolas de vidro
M2 - massa em g do balão com as pérolas de vidro e a gordura após secagem

Figura 18 - Equipamento de extração de gordura.

41

3. Determinações microbiológicas
No dia 0 e no final de cada tempo de armazenamento, efetuou-se a análise
microbiológica que consistiu na contagem de microrganismos mesófilos (aeróbios totais a
30°C) e microrganismos psicrotróficos (aeróbios totais a 7°C), Enterobacteriaceae,
Pseudomonas spp., Bactérias do Ácido Lático e Bactérias produtoras de H2S e presuntivas de
Photobacterium phosphoreum.

3.1.

Preparação das diluições e sementeira

Para todos os pontos de amostragem, foram realizadas a colheita e pesagem em
condições de assépsia de 10 g de amostra para um saco de Stomacher, diluída em 90 ml de
solução de triptona sal (triptona a 0,1% e NaCl a 0,85%, esterilizada a 121°C durante 15
minutos) e homogeneizada em aparelho Stomacher durante 25 segundos. As diluições
decimais sucessivas foram realizadas em tubos de ensaio contendo 9 ml de triptona sal
esterilizada. De seguida, realizaram-se as sementeiras por incorporação ou à superfície
dependendo do microrganismo e do meio de cultura. Após contagem das colónias, os
resultados foram expressos em log ufc/g.

3.2.

Contagem de microbiota

a) Contagem de microrganismos mesófilos (aeróbios totais a 30°C)
A sementeira para deteção destes microrganismos foi feita, de acordo com a norma
ISO 4833 (1991), por incorporação de 1 ml da suspensão original e das respetivas diluições,
em meio de cultura seletivo PCA (Plate Count Agar) (Liofilchem 610040). As placas
semeadas foram incubadas a 30ºC durante 72 horas.

b) Isolamento e contagem de microrganismos psicrotróficos (aeróbios totais a

7°C)
Tal como para os mesófilos totais, a sementeira foi feita, de acordo com a Norma
Portuguesa 2307 (1987), por incorporação em meio de cultura seletivo PCA (Plate Count
Agar) (Liofilchem 610040) de 1 ml da suspensão original e das respetivas diluições. As
placas semeadas foram incubadas a 7°C, durante 10 dias.
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c) Contagem de Enterobacteriaceae
A sementeira foi feita seguindo a norma ISO 5552 (1997), por incorporação de 1 ml da
suspensão original e das respetivas diluições em meio de cultura seletivo VRBG (Violet Red
Bile Glucose) Agar com dupla camada. Colocaram-se as placas a 37°C, após 24 horas foi
efetuada a contagem de colónias típicas de coloração púrpura (cor rosa a vermelho, com ou
sem halos de precipitação, ou colónias mucoides sem cor definida). De seguida foram
repicadas 5 colónias típicas para meio de agar nutritivo e as placas foram incubadas a 37ºC
durante 24 horas, após esse tempo foi efetuada a prova de oxidase e se negativa, foi efetuada a
repicagem por picada central em tubo com meio glucose agar. Este foi a incubar por 24 horas
a 37ºC, após o qual se considerou positivo quando a cor do meio alterou para amarelo, devido
à fermentação da glucose.

d) Contagem de Pseudomonas spp.
A sementeira foi feita de acordo com a Norma Francesa V04-504 (AFNOR) (1998),
por incorporação, de 1 ml da suspensão original e das respetivas diluições em meio de cultura
seletivo CFC (Cetrimide, Fucidin, Cephaloridine) Agar com Pseudomonas agar base (OXOID
CM0559) e suplemento seletivo CFC (OXOID SR0103). As placas semeadas foram
incubadas a 25°C durante 72 horas e posteriormente foi efetuada a contagem das colónias. De
seguida foram repicadas 5 colónias típicas para meio de agar nutritivo e as placas foram
incubadas a 30ºC durante 24 horas, após esse tempo foi efetuada a prova de oxidase e se
positiva, foi efetuada a repicagem por estria em superfície em tubo com meio Kligler agar em
formato de cunha. Este foi a incubar por 24 horas a 30ºC, após o qual se considerou positivo
quando se verificou crescimento à superfície do meio.

e) Contagem de Bactérias do Ácido Lático
A sementeira foi feita de acordo com a Norma Francesa V 04-503 (AFNOR) (1988),
por incorporação de 1 ml da suspensão original e das respetivas diluições, em dupla camada
do meio de cultura seletivo MRS (Man Rogosa Sharpe) Agar (OXOID CM0361).
As placas semeadas foram incubadas a 30°C durante 72 horas. Os resultados da contagem
foram expressos em log do número de unidades formadoras de colónias por grama (log ufc/g).
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f) Contagem de Bactérias produtoras de H2S presuntivas de Shewanella putrefaciens e de
Photobacterium phosphoreum
A contagem de bactérias produtoras de H2S realizou-se por incorporação de 1 ml das
diluições decimais sucessivas em meio de cultura LIA (Lyngby Iron Agar), de acordo com
Speranza et al, (2013). As placas foram incubadas a 25°C durante 72 horas, e as colónias
características foram contadas, sendo as colónias pretas, as produtoras de H2S, Shewanella
putrefaciens, e as colónias brancas, Photobacterium phosphoreum (figura 19). Os resultados
foram expressos em unidades log ufc/g de amostra.

Figura 19 - Meio de cultura LIA com Shewanella putrefaciens e Photobacterium phosphoreum

4. Aquisição dos espectros
4.1.

Espectroscopia Infravermelhos com transformada de Fourier

Para obter os espectros da gordura das misturas de peixe no infravermelho, recorreu-se
a um espectrómetro (Shimadzu, Japão) para medir a absorção no infravermelho, utilizando a
técnica da transformada de Fourier, designada por Fourier Transform Infrared (FTIR) com
módulo de ATR (Atenuated Total Reflection) (figura 20). As leituras foram realizadas
colocando uma gota de gordura sobre o cristal de ATR, registando-se os espectros na região
entre 4000 e 500 cm-1 com resolução 4 cm-1 e 32 varrimentos (scans). Para cada amostra
foram efetuadas duas repetições e entre cada medição procedeu-se à medida da absorção de
fundo (background) após a limpeza do cristal com etanol puro.
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Figura 20 - Espectrómetro FTIR.

Após a obtenção dos espetros recorreu-se ao software do equipamento de FTIR,
denominado LabSolution IR da Shimadzu, com finalidade de corrigir a linha base
(Autobaseline).
Numa folha de cálculo (Excel) foi calculada a média para as duas repetições de cada
amostra. Para cada espectro foi calculada a média e o desvio padrão com o objetivo de
normalizar os dados pela aplicação da seguinte equação:

𝑆. 𝑁. 𝑉. =

xi − x̅
σ

onde:


xi -valor de absorvância;



x̅ - média;



σ - desvio padrão.

Os dados espectrais adquiridos entre 500 e 4000 cm-1, foram divididos em dois intervalos,
de 650 a 1850 e de 2800 a 3050 cm-1 foram suavizados e submetidos a normalização variada
normal padrão (SNV) (Savitzky & Golay, 1964).

4.2.

Espectroscopia Raman

Os espectros de Raman foram obtidas usando uma radiação de 514,5 nm de um laser
do íon de argónio-crípton para a excitação e um espectrómetro Horiba-T64000 de Yvon na
escala de 3500 a 100 cm-1. A potência do laser nas amostras foi limitada a 4 mW com 90
segundos de exposição. As medições foram realizadas com um microscópio (objetiva x50)
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com excitação polarizada em um cristal transparente de boa qualidade. Após a obtenção dos
espectros recorreu-se ao software LabSpec para determinar intensidades das linhas Raman.

5. Tratamento estatístico de dados
O tratamento estatístico dos dados em relação à avaliação da influência do Tempo de
armazenamento e das misturas nas características microbiológicas e valores de pH das
amostras de peixe, foi realizado no software STATISTICA v.10.0 através da análise de
variância (ANOVA) fatorial em que se testou o efeito do tempo e o efeito das misturas. Para
tal, considerou-se:


efeito não significativo (ns) quando p≥0,05;



efeito significativo (*) quando p<0,05;



efeito muito significativo (**) quando p<0,01;



efeito altamente significativo (***) quando p<0,001.

Determinado pelo teste de Tukey HSD (“Honestly Significantly Diffrent”).

De igual modo analisaram-se os resultados experimentais recorrendo a análise
multivariada. A análise em componentes principais (ACP) foi aplicada às contagens
microbiológicas e às variáveis espetrais, por forma a determinar se seria possível identificar
amostras com diferentes percentagens de mistura, independentemente do tempo de
armazenamento. Foi usado o método de regressão por mínimos quadrados parciais (Parcial
Least Square, PLS-R), aplicado às variáveis espetrais com objetivo de verificar a
possibilidade de utilizar a espectroscopia de infravermelhos para identificar a percentagem de
mistura das amostras. A avaliação da linearidade do método foi realizada de modo a
estabelecer uma relação de proporcionalidade entre variáveis preditivas (absorvâncias) e o
grau de adulteração A análise multivariada realizou-se com o programa XLSTAT.
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CAPÍTULO III
Resultados experimentais e
discussão
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1. Determinação dos valores de pH
Na figura 21 e na tabela 9 apresenta a evolução dos valores de pH nas diferentes
amostras, e de uma forma geral, das 0 até às 72 h o pH baixou. Depois das 72 h, os valores
aumentaram e podemos concluir que as amostras com maior percentagem de Salmão, ao fim
de 10 dias, apresentavam um pH superior. As amostras com maior grau de adulteração, com
maior percentagem de Truta-salmonada, possuem menor variação do pH ao longo do tempo à
temperatura de 3°C.
Inicialmente todas as amostras apresentavam pH similar, variando entre os 6,34 e 6,37.
O efeito mistura só teve significância às 240 h, sendo altamente significativo (p <0,001), pois
a divergência dos valores é maior nesse tempo. Relativamente ao efeito tempo, este foi
superior (p <0,01) nas misturas 40/60, 50/50 e 60/40, sendo estas as amostras cujos valores
mais variaram ao longo do tempo, atingindo 6,48, 6,48 e 6,46 respetivamente.
6,70

0 OM / 100 SS
30 OM / 70 SS
60 OM / 40 SS
90 OM / 10 SS

6,65
6,60
6,55

10 OM / 90 SS
40 OM / 60 SS
70 OM / 30 SS
100 OM / 0 SS

20 OM / 80 SS
50 OM / 50 SS
80 OM / 20 SS

pH

6,50
6,45
6,40
6,35
6,30
6,25
6,20
0

50

100

Tempo (h)

150

200

250

Figura 21 - Gráfico de evolução dos valores de pH para as amostras com diferentes percentagens de mistura
armazenadas a 3°C.
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Tabela 9 - Valores de pH (média e desvio-padrão) em amostras de Salmão do atlântico e Truta-salmonada, de
acordo com o período de armazenamento e às diferentes misturas.
Mistura
(%OM/
%SS)
0/100
10/90
20/80
30/70
40/60
50/50
60/40
70/30
80/20
90/10
100/0
Sig.
Mistura

Tempo (horas)
0
6,35±0,04
6,35±0,05AB
6,34±0,05
6,34±0,04AB
6,36±0,03A
6,37±0,02A
6,34±0,04A
6,36±0,01
6,35±0,03
6,35±0,00AB
6,36±0,02A

72
6,33±0,06
6,34±0,12A
6,32±0,14
6,29±0,08A
6,31±0,10A
6,30±0,09A
6,30±0,08A
6,28±0,12
6,29±0,08
6,30±0,05A
6,29±0,05B

168
6,39±0,10
6,37±0,08AB
6,35±0,09
6,37±0,02AB
6,37±0,02A
6,37±0,01A
6,36±0,01AB
6,32±0,06
6,31±0,05
6,32±0,03A
6,30±0,03B

240
6,48±0,01a
6,50±0,01a/B
6,49±0,01a
6,40±0,01be/B
6,48±0,01a/B
6,48±0,00 a/B
6,46±0,03dac/B
6,42±0,04bc
6,33±0,04d
6,41±0,02bc/B
6,36±0,01de/AB

ns

ns

ns

***

Sig.
Tempo
ns
*
ns
*
**
**
**
ns
ns
*
*

ns- não significativo (p≥0,05); *significativo (p<0,05); **muito significativo (p <0,01); ***altamente significativo (p<0,001).
Médias na mesma linha que apresentam letras maiúsculas diferentes distinguem-se significativamente (p<0,05). Médias na
mesma coluna que apresentam letras minúsculas diferentes distinguem-se significativamente (p<0,05).

2. Determinação da humidade relativa
Para extrair a gordura das amostras foi necessário efetuar a desidratação destas. Por
isso, as amostras foram pesadas de hora a hora, durante a secagem, para determinar a
evolução da perda de água, se esta variasse consoante o tempo de armazenamento. Pela
tabela 10 podemos verificar que o Salmão do Atlântico possui um valor de humidade relativa
ligeiramente superior à Truta-salmonada, 66,44 e 64,76 respetivamente no tempo 0.
Relativamente à perda/ganho de humidade ao longo do tempo em refrigeração, não é possível
tirar ilações, porque apesar das amostras terem a mesma percentagem de adulteração, mesmo
após efetuada a homogeneização, podem conter músculo de zonas diferentes do pescado, o
que levará a valores diferentes de humidade. Na figura 22 conclui-se que o Salmão possui
mais água disponível, por isso a sua perda é mais acentuada nos primeiros minutos de
secagem. No entanto, através das figuras 23 e 24 verifica-se que quanto maior for o tempo de
armazenamento, neste caso a 3°C, maior foi a perda de humidade nos primeiros 60 minutos
de secagem. Isto acontece devido à interação dos produtos secundários da oxidação lipídica
com as proteínas, que provoca perda da capacidade de retenção de água (Li & King, 1999;
Tironi et al., 2002). Logo, a perda de água nos primeiros 60 minutos é superior nas amostras
com mais tempo de armazenamento, ou seja, nas amostras mais deterioradas, devido ao
aumento da sua disponibilidade.

50

Tabela 10 - Humidade relativa das amostras, em percentagem (%).
Mistura
(%OM/%SS)
0/100
10/90
20/80
30/70
40/60
50/50
60/40
70/30
80/20
90/10
100/0

Tempo de armazenamento à 3°C (horas)
0
72
168

240

66,44±1,29
66,00±2,46
66,47±2,37
66,35±1,45
65,89±2,30
66,08±1,71
65,53±1,75
64,37±1,33
64,76±0,82
63,46±1,84
64,85±1,35

68,88±0,02
66,39±2,04
65,54±1,99
65,33±2,20
65,60±2,46
65,13±1,41
64,78±1,70
65,60±1,69
64,99±1,60
63,87±1,74
65,66±0,03

65,72±2,47
65,94±1,88
65,92±2,28
64,74±2,17
65,43±1,32
65,35±1,18
64,33±1,12
63,77±1,98
63,56±1,28
63,69±1,44
62,91±1,08

66,81±2,31
67,95±0,40
68,16±0,43
67,72±0,16
66,71±0,09
67,09±0,04
66,10±0,57
65,98±0,20
65,69±0,07
65,76±0,19
64,28±1,71

100
Salmão do Atlântico T0
Truta-salmonada T0
Salmão do Atlântico T10
Truta-salmonada T10

Percentagem do peso inicial (%)

90
80
70
60
50
40
30
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

Tempo (min)
Figura 22 - Perda do peso das amostras, de Salmão do Atlântico e Truta-salmonada à temperatura de 100°C,
frescas e com 10 dias de armazenamento.
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Percentagem do peso inicial (%)
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Figura 23 - Perda do peso das amostras puras de Salmão do Atlântico com diferentes tempos de
armazenamento.

Percentagem do peso inicial (%)

100

100 OM T0
100 OM T3
100 OM T7
100 OM T10

90
80
70
60
50
40
30
0

50

100

150

200

250

300

Tempo (min)

350

400

450

500

550

Figura 24 - Perda do peso das amostras puras de Truta-salmonada com diferentes tempos de armazenamento.

3. Determinação do teor de gordura
Após a desidratação das amostras foi possível determinar o teor de gordura nas
diferentes misturas utilizando o método de Soxhlet. Através da tabela 11 é possível verificar
que a Truta-salmonada apresenta uma percentagem de gordura superior à do Salmão do
Atlântico. Assim, a Truta-salmonada está mais suscetível à oxidação lipídica, o que poderá
proporcionar uma deterioração mais acentuada do que no Salmão.
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Tabela 11 - Teor de gordura das amostras, em percentagem (%).
Mistura (%OM/%SS)
0/100
10/90
20/80
30/70
40/60
50/50
60/40
70/30
80/20
90/10
100/0

Teor de gordura (%)
11,75±0,78
11,62±0,71
11,71±1,11
12,6±1,34
12,75±0,81
12,62±0,67
13,31±0,71
13,15±1,19
13,78±0,66
14,21±0,57
13,65±1,35

4. Determinações microbiológicas
4.1. Microrganismos mesófilos totais
Na figura 25 e na tabela 12 estão representados a evolução das contagens dos
microrganismos mesófilos e o efeito mistura e tempo nas diferentes misturas de pescado,
armazenados à temperatura de 3°C.
Através da figura 25 verifica-se que não existe a fase lag em nenhuma das misturas,
no entanto apresentam-se na etapa da fase exponencial, sendo que a partir das 160h, o
aumento é menos acentuado.
Com auxílio da tabela 12 é possível averiguar que os peixes apresentam contagens
muito semelhantes no tempo 0, ou seja, o efeito mistura não é significativo (p ≥0,05) no
primeiro tempo, mas ao longo tempo as contagens dos microrganismos mesófilos diferiram
consoante à mistura. As amostras com maior percentagem de Truta-salmonada apresentam
maiores contagens, o efeito mistura torna-se altamente significativo (p <0,001) a partir das
168h, distinguindo-se significativamente (p <0,05) das misturas adulteradas com 80% de
Truta-salmonada.

Comparando as amostras puras, a Truta-salmonada (100 OM / 0 SS)

apresenta um desenvolvimento mais acentuado ao fim das 240 h.
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O efeito tempo é altamente significativo (p <0,001) em qualquer das misturas.
9,00
8,00

Contagens ufc/g

7,00
6,00
5,00
0 OM / 100 SS
30 OM / 70 SS
60 OM / 40 SS
90 OM / 10 SS

4,00
3,00

10 OM / 90 SS
40 OM / 60 SS
70 OM / 30 SS
100 OM / 0 SS

20 OM / 80 SS
50 OM / 50 SS
80 OM / 20 SS

2,00

Tempo (h)
Figura 25 - Gráfico de evolução das contagens de microrganismos mesófilos totais para as amostras com
diferentes percentagens de mistura armazenadas a 3°C.

Tabela 12 - Contagens de microrganismos mesófilos totais (média e desvio-padrão) em amostras de Salmão do
atlântico e Truta-salmonada, de acordo com o período de armazenamento e às diferentes misturas.
Mistura
(%OM/
%SS)
0/100
10/90
20/80
30/70
40/60
50/50
60/40
70/30
80/20
90/10
100/0
Sig.
Mistura

Tempo (horas)
0
3,44±0,46A
3,38±0,75A
3,55±0,66A
3,61±0,67A
3,63±0,69A
3,68±0,73A
3,59±0,59A
3,60±0,64A
3,49±0,72A
3,52±0,71A
3,89±0,61A

72
4,67±0,10a/B
5,03±0,08ab/B
5,22±0,61ab/B
5,07±0,33ab/B
4,86±0,11ab/B
5,24±0,68ab/B
5,25±0,40ab/B
5,33±0,21ab/B
5,23±0,33ab/B
5,75±0,55ab/B
6,26±1,12b/B

168
6,82±0,23a/C
6,88±0,26ab/C
7,17±0,40abc/C
7,20±0,24abcd/C
7,13±0,11abc/C
7,57±0,24abcd/C
7,45±0,10abcd/C
7,50±0,22abcd/C
7,63±0,32bcd/C
7,72±0,50cd/C
7,98±0,25d/C

240
7,75±0,22a/D
7,88±0,25ab/C
8,05±0,25abc/C
8,12±0,34abcd/C
8,18±0,27abcd/C
8,43±0,21abcd/C
8,27±0,21abcd/C
8,77±0,20 d/C
8,49±0,21bcd/C
8,72±0,34cd/C
8,81±0,21d/C

ns

*

***

***

Sig.
Tempo
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

ns- não significativo (p≥0,05); *significativo (p<0,05); **muito significativo (p <0,01); ***altamente significativo (p<0,001).
Médias na mesma linha que apresentam letras maiúsculas diferentes distinguem-se significativamente (p<0,05). Médias na
mesma coluna que apresentam letras minúsculas diferentes distinguem-se significativamente (p<0,05).

4.2. Microrganismos psicrotróficos totais
Relativamente aos microrganismos psicrotróficos, durante os 10 dias estiveram
permanentemente em fase exponencial, como podemos ver na figura 26, também devido a
temperatura de armazenamento, porque podem crescer a temperaturas entre 0 e 7oC (J. M.
Jay, Loessner, & Golden, 2008).
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Inicialmente as duas espécies apresentavam uma carga microbiana idêntica, tendo a
Truta-salmonada com uma contagem superior. Até às 72 h os microrganismos psicrotróficos
multiplicaram-se de igual forma em todas as misturas, ou seja, nos dois primeiros tempos o
efeito mistura não é significativo (p ≥0,05), como está representado na tabela 13. Após o
terceiro dia a taxa de multiplicação diferenciam-se nas diferentes misturas, sendo mais
acentuado nas misturas com maior percentagem de Truta-salmonada. Assim, o efeito mistura
tornou-se altamente significativo (p <0,001) após s 72 h. As amostras puras de Salmão e a
Truta-salmonada atingiram as contagens de 7.47 e 8.86 log ufc/g respetivamente. Às 168 h as
amostras puras de Salmão distinguem-se significativamente (p <0,05) das amostras
adulteradas pelo menos com 40% de Truta-salmonada e no último tempo com amostras
possuindo pelo menos 50%.
No efeito tempo, é altamente significativo (p <0,001) em todas as misturas, devido ao
aumento gradual da carga microbiana, embora não haver uma grande distinção às 168 h e
240 h entre as amostras.

9,0

Contagem (log ufc/g)

8,0
7,0
6,0
5,0
0 OM / 100 SS
30 OM / 70 SS
60 OM / 40 SS
90 OM / 10 SS

4,0
3,0

10 OM / 90 SS
40 OM / 60 SS
70 OM / 30 SS
100 OM / 0 SS

20 OM / 80 SS
50 OM / 50 SS
80 OM / 20 SS

2,0
0
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100

Tempo (h)
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Figura 26 - Gráfico de evolução das contagens de microrganismos psicrotróficos totais para as amostras com
diferentes percentagens de mistura armazenadas a 3°C.
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Tabela 13 - Contagens de microrganismos psicrotróficos totais (média e desvio-padrão) em amostras de Salmão
do atlântico e Truta-salmonada, de acordo com o período de armazenamento e às diferentes misturas.
Mistura
(%OM/
%SS)
0/100
10/90
20/80
30/70
40/60
50/50
60/40
70/30
80/20
90/10
100/0
Sig.
Mistura

Tempo (horas)
0
3,19±0,52A
3,24±0,92A
3,34±0,84A
3,47±0,76A
3,55±0,68A
3,54±0,66A
3,68±0,71A
3,59±0,59A
3,57±0,75A
3,66±0,77A
3,89±0,61A

72
4,61±0,03B
4,93±0,21B
4,96±0,43B
5,07±0,31B
4,86±0,18B
5,13±0,76B
4,82±0,28B
5,13±0,30B
5,15±0,36B
5,33±0,38B
5,39±0,31B

168
6,16±0,06a/C
6,58±0,37ab/C
6,90±0,56abc/C
6,89±0,34abc/C
7,09±0,16bcd/C
7,45±0,23cde/C
7,44±0,21cde/C
7,50±0,08cde/C
7,58±0,26cde/C
7,76±0,39de/C
8,00±0,25e/C

240
7,47±0,25a/D
7,61±0,31ab/C
7,81±0,27abc/C
7,63±0,25ab/C
8,11±0,25abcd/D
8,13±0,11abcd/C
8,26±0,25bcde/C
8,47±0,25cde/D
8,58±0,14de/C
8,50±0,28de/C
8,86±0,21e/C

ns

ns

***

***

Sig.
Tempo
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

ns- não significativo (p≥0,05); *significativo (p<0,05); **muito significativo (p <0,01); ***altamente significativo (p<0,001).
Médias na mesma linha que apresentam letras maiúsculas diferentes distinguem-se significativamente (p<0,05). Médias na
mesma coluna que apresentam letras minúsculas diferentes distinguem-se significativamente (p<0,05).

4.3. Enterobacteriaceae
Todas as amostras apresentavam contagens abaixo do aceitável no dia da compra, logo
a contagem foi 0. Pela figura 27 e tabela 14, a interpretação é clara que até por volta das 72 h
houve um crescimento exponencial em todas a misturas, tendo o Salmão do Atlântico e a
Truta-salmonada uma contagem de 1,69 e 2,47 log ufc/g respetivamente. A diferença de
contagens entre as amostras nesse tempo não foram suficientes para concluir que o efeito
mistura seja determinantes para essas distinções, sendo assim não significativo (p ≥0,05). O
efeito mistura continuou a não ser significativo (p ≥0,05) até ao último dia. É possível
verificar um ligeiro aumento até as 168 h, mas após esta, mais de metade das amostras
diminuíram a contagem, principalmente as amostras com maior percentagem de Trutasalmonada, estando em fase estacionária ou mesmo, fase de declínio.
Concluímos, olhando para a tabela 14, que no caso das Enterobactereaceae, o efeito
mistura não é significativo (p ≥0,05) para nenhum dos tempos, mas relativamente ao efeito
tempo é altamente significativo (p <0,001) em todas as misturas.
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Figura 27 - Gráfico de evolução das contagens de Enterobacteriaceae para as amostras com diferentes
percentagens de mistura armazenadas a 3°C.
Tabela 14 - Contagens de Enterobacteriaceae (média e desvio-padrão) em amostras de Salmão do atlântico e
Truta-salmonada, de acordo com o período de armazenamento e às diferentes misturas.
Mistura
(%OM/
%SS)
0/100
10/90
20/80
30/70
40/60
50/50
60/40
70/30
80/20
90/10
100/0
Sig.
Mistura

Tempo (horas)
0
0A
0A
0A
0A
0A
0A
0A
0A
0A
0A
0A

72
1.69±0.40B
2.05±0.26B
2.23±0.49B
2.24±0.36B
1.86±0.19B
2.17±0.39B
2.42±0.52B
2.48±0.56B
2.29±0.34B
2.45±0.27B
2.47±0.08B

168
2.82±0.18C
2.98±0.18C
2.80±0.18B
2.93±0.18C
2.74±0.05C
2.93±0.07BC
2.89±0.19B
2.91±0.12BC
2.89±0.25B
3.09±0.14C
3.10±0.28C

240
3.05±0.25C
2.61±0.22C
2.70±0.28B
3.17±0.29C
2.72±0.21C
3.10±0.57C
3.13±0.30B
3.37±0.29C
2.88±0.57B
2.75±0.29BC
2.90±0.25BC

ns

ns

ns

ns

Sig.
Tempo
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

ns- não significativo (p≥0,05); *significativo (p<0,05); **muito significativo (p <0,01); ***altamente significativo (p<0,001).
Médias na mesma linha que apresentam letras maiúsculas diferentes distinguem-se significativamente (p<0,05). Médias na
mesma coluna que apresentam letras minúsculas diferentes distinguem-se significativamente (p<0,05).

4.4. Pseudomonas spp.
Os 10 dias de armazenamento a 3ºC contribuíram para uma constante multiplicação
das colónias de Pseudomonas spp., estando ilustrado na figura 28, a fase exponencial destas.
A evolução das colónias progrediram de igual forma em todas as misturas, isto porque
crescem facilmente em temperaturas de refrigeração e muito frequente em pescado (J. M. Jay
et al., 2008; Kačániová et al., 2017).
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Com auxílio da figura 28 e tabela 15, verificamos que as amostras com maior
percentagem de Truta-salmonada possui constantemente uma contagem superior e uma
evolução mais acentuada.
No tempo 0, o efeito mistura é muito significativo (p <0,01), distinguindo-se
significativamente as amostras puras. A amostra de salmão puro só se distingue
significativamente (p <0,05) com amostras adulteradas com uma percentagem acima dos 70%
de Truta salmonada.
Após às 72 h, o efeito mistura torna-se altamente significativo (p <0,001). No terceiro
dia a amostra de Salmão puro distingue-se significativamente com todas as misturas. Às 168h
o Salmão puro distingue-se (p <0,05) das amostras com uma adulteração de 30% de Trutasalmonada e no último tempo, com amostras adulteradas acima dos 50% inclusive.
Contudo, o efeito tempo é altamente significativo (p <0,001) em todas as amostras.
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Figura 28 - Gráfico de evolução das contagens de Pseudomonas spp. para as amostras com diferentes
percentagens de mistura armazenadas a 3°C.
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Tabela 15 - Contagens de Pseudomonas spp. (média e desvio-padrão) em amostras de Salmão do atlântico e
Truta-salmonada, de acordo com o período de armazenamento e às diferentes misturas.
Mistura
(%OM/
%SS)
0/100
10/90
20/80
30/70
40/60
50/50
60/40
70/30
80/20
90/10
100/0
Sig.
Mistura

Tempo (horas)
0
2,41±0,30a/A
2,51±0,30ab/A
2,74±0,39abc/A
2,85±0,31abc/A
2,74±0,01abc/A
2,76±0,07abc/A
2,86±0,03abc/A
2,99±0,09bc/A
2,99±0,05bc/A
3,09±0,01c/A
3,11±0,05c/A

72
4,39±0,22a/B
4,80±0,01b/B
4,82±0,23bc/B
5,03±0,03bcd/B
5,06±0,04bcd/B
5,14±0,01cd/B
5,05±0,11bcd/B
5,33±,04def/B
5,19±0,01de/B
5,47±0,16ef/B
5,52±0,05f/B

168
6,34±0,21a/C
6,35±0,26a/C
6,23±0,29a/C
7,35±0,09bc/C
6,98±0,15b/C
7,39±0,05bc/C
7,24±0,03bc/C
7,26±0,04bc/C
7,32±0,08bc/C
7,19±0,01bc/C
7,58±0,21c/C

240
7,69±0,22a/D
7,99±0,33ab/D
8,11±0,32abcd/D
8,06±0,24abc/D
8,10±0,21abcd/D
8,51±0,22bcde/D
8,43±0,25bcde/D
8,80±0,22de/D
8,57±0,23bcde/D
8,71±0,30cde/D
9,01±0,25e/D

**

***

***

***

Sig.
Tempo
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

ns- não significativo (p≥0,05); *significativo (p<0,05); **muito significativo (p <0,01); ***altamente significativo (p<0,001).
Médias na mesma linha que apresentam letras maiúsculas diferentes distinguem-se significativamente (p<0,05). Médias na
mesma coluna que apresentam letras minúsculas diferentes distinguem-se significativamente (p<0,05).

4.5. Bactérias do ácido lático
Muitas das bactérias do ácido lático de origem marítima têm a capacidade de inibir o
crescimento de várias bactérias deteriorativos e patogénicos alimentares (Gómez-Sala et al.,
2016). Por isso, o seu crescimento pode influenciar a evolução de outras colónias.
Na figura 29, verifica-se que só se multiplicaram de forma exponencial após às 72 h
de armazenamento, onde as amostras se encontram mais deterioradas. Nas duas últimas
recolhas, as amostras com maior percentagem de Truta-salmonada apresentam maior número
de colonias, sendo a amostra pura de Truta-salmonada com mais.
Tendo em conta a tabela 16, o efeito do tempo nas misturas é altamente significativo
(p <0,001) distinguindo-se todos os tempos, exceto os dois primeiros por terem contagem
nula. Referente ao efeito das misturas ao longo do tempo também é altamente significativo
(p <0,001). Às 72 h a amostra pura de Salmão distingue-se significativamente (p <0,05) com
qualquer amostra adulterada. No entanto, no dia 10, esta distingue-se significativamente
(p <0,05) somente com amostra adulterada acima dos 90% de Truta-salmonada inclusive.
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Figura 29 - Gráfico de evolução das contagens de BAL para as amostras com diferentes percentagens de mistura
armazenadas a 3°C.
Tabela 16 - Contagens de BAL (média e desvio-padrão) em amostras de Salmão do atlântico e Truta-salmonada,
de acordo com o período de armazenamento e às diferentes misturas.
Mistura
(%OM/
%SS)
0/100
10/90
20/80
30/70
40/60
50/50
60/40
70/30
80/20
90/10
100/0
Sig.
Mistura

Tempo (horas)
0
0A
0A
0A
0A
0A
0A
0A
0A
0A
0A
0A

72
0A
0A
0A
0A
0A
0A
0A
0A
0A
0A
0A

168
1,60±0,09a/B
1,94±0,17b/B
1,95±0,03bc/B
2,28±0,10de/B
2,16±0,01bcd/B
2,22±0,03cd/B
2,54±0,22de/B
2,40±0,01de/B
2,39±0,03de/B
2,67±0,06ef/B
2,87±0,06f/B

240
2,66±0,24a/C
2,85±0,14a/C
3,00±0,33abc/C
3,04±0,23abc/C
2,86±0,20ab/C
3,01±0,27abc/C
2,97±0,21ab/C
3,08±0,25abc/C
3,31±0,14abc/C
3,54±0,33bc/C
3,67±0,25c/C

ns

ns

***

***

Sig.
Tempo
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

ns- não significativo (p≥0,05); *significativo (p<0,05); **muito significativo (p <0,01); ***altamente significativo (p<0,001).
Médias na mesma linha que apresentam letras maiúsculas diferentes distinguem-se significativamente (p<0,05). Médias na
mesma coluna que apresentam letras minúsculas diferentes distinguem-se significativamente (p<0,05).

4.6. Shewanella putrefaciens
Na figura 30 apresenta duas fases da evolução de Shewanella putrefaciens, a fase
exponencial ate as 72 h e posteriormente a fase estacionária. Na tabela 17 verifica-se que as
cargas microbianas iniciais das diferentes misturas são bastante similares variando entre 2,69
e 3,51 log ufc/g, mas ao longo do tempo a multiplicação das colónias foram distintas,
variando no último dia, entre 4,69 e 6,21 log ufc/g, sendo as amostras puras de Salmão e
Truta-salmonada respetivamente.
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No dia da aquisição do pescado, todas as amostras apresentavam uma contagem
microbiana idêntica, ou seja, o efeito mistura no tempo 0 não é significativa (p ≥0,05). Após o
primeiro dia e derivado ao aumento distinto do número de colónias nas diferentes misturas, o
efeito mistura passou a ser altamente significativo (p <0,001). No caso das 168 e 240 h, onde
apresenta o pico do número de colónias dentro dos 10 dias, a amostra pura de Salmão
distingue-se significativamente (p <0,05) das amostras adulteradas pelo menos em 50% de
Truta-salmonada.
Em todas as misturas, o efeito tempo é altamente significativo (p <0,001).
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Figura 30 - Gráfico de evolução das contagens de Shewanella putrefaciens para as amostras com diferentes
percentagens de mistura armazenadas a 3°C.
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Tabela 17 - Contagens de Shewanella putrefaciens (média e desvio-padrão) em amostras de Salmão do atlântico
e Truta-salmonada, de acordo com o período de armazenamento e às diferentes misturas.
Mistura
(%OM/
%SS)
0/100
10/90
20/80
30/70
40/60
50/50
60/40
70/30
80/20
90/10
100/0
Sig.
Mistura

Tempo (horas)
0
2,99±0,33A
3,04±0,50A
2,69±0,54A
2,81±0,36A
2,70±0,68A
3,09±0,51A
2,80±0,51A
3,07±0,43A
3,40±0,57A
3,51±0,54A
3,20±0,53A

72
4,41±0,14a/B
4,96±0,26abc/B
5,09±0,15bc/B
5,25±0,24bcd/B
4,70±0,20ab/B
4,84±0,42abc/B
5,33±0,27cd/B
4,92±0,03abc/B
5,34±0,30cd/B
5,42±0,16cd/B
5,67±0,27d/B

168
4,56±0,20a/B
5,00±0,15ab/B
5,12±0,42ab/B
5,35±0,12ab/B
5,40±0,17abc/B
5,61±0,19bcd/B
5,47±0,03bc/B
6,00±0,05cd/C
6,22±0,16d/B
6,06±,04d/B
6,32±0,04d/B

240
4,68±0,21a/C
4,70±0,24a/B
5,16±0,34abc/B
4,95±0,21ab/B
5,20±0,20abc/B
5,45±0,22bcd/B
5,67±0,25bcd/B
6,16±,26d/C
5,81±0,21cd/B
5,82±0,50cd/B
6,21±0,34d/B

ns

***

***

***

Sig.
Tempo
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

ns- não significativo (p≥0,05); *significativo (p<0,05); **muito significativo (p <0,01); ***altamente significativo (p<0,001).
Médias na mesma linha que apresentam letras maiúsculas diferentes distinguem-se significativamente (p<0,05). Médias na
mesma coluna que apresentam letras minúsculas diferentes distinguem-se significativamente (p<0,05).

4.7. Photobacterium phosphoreum
Relativamente às colónias de Photobacterium phosphoreum, estão em multiplicação
constante durante os 10 dias, apresentando somente a fase exponencial, ilustrada na figura 31.
As amostras frescas apresentam uma carga microbiana muito similar, prolongando-se
a similaridade esta até às 72 h. 0u seja, o efeito mistura não é significativo (p ≥0,05) nos dois
primeiros tempos, impossibilitando a distinção entre misturas. Através da tabela 18, verificase que às 168 h o efeito mistura é muito significativo (p <0,01), apesar que a única distinção
significativa (p <0,05) é entre as amostras puras. No último tempo, este torna-se altamente
significativo (p <0,001), mas não é possível distinguir a amostra pura de Salmão com as
amostras adulteradas, somente com a amostra pura de Truta-salmonada.
O efeito tempo é altamente significativo (p <0,001) em todas as misturas.
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Figura 31 - Gráfico de evolução das contagens de Photobacterium phosphoreum para as amostras com
diferentes percentagens de mistura armazenadas a 3°C.

Tabela 18 - Contagens de Photobacterium phosphoreum (média e desvio-padrão) em amostras de Salmão do
atlântico e Truta-salmonada, de acordo com o período de armazenamento e às diferentes misturas.
Mistura
(%OM/
%SS)
0/100
10/90
20/80
30/70
40/60
50/50
60/40
70/30
80/20
90/10
100/0
Sig.
Mistura

Tempo (horas)
0
3,79±0,33A
3,78±0,50A
3,78±0,54A
3,76±0,36A
3,74±0,68A
3,57±0,51A
3,67±0,51A
3,52±0,43A
3,80±0,57A
3,76±0,54A
3,79±0,53A

72
4,83±0,14B
5,18±0,26B
5,04±0,15B
5,20±0,24B
5,15±0,20B
5,09±0,42B
5,24±0,27B
5,30±0,06B
5,40±0,30B
5,51±0,16B
5,80±0,27B

168
6,94±0,20a/C
6,98±0,15ab/C
7,15±0,42abc/C
7,20±0,12abc/C
7,26±0,17abc/C
7,47±0,19abc/C
7,26±0,03abc/C
7,38±0,05abc/C
7,37±0,16abc/C
7,43±0,04abc/C
7,53±0,04c/C

240
7,84±0,21a/D
8,11±0,24abc/D
7,97±0,34ab/C
7,83±0,21a/D
8,14±0,20abc/C
8,56±0,22abc/D
8,42±0,25abc/D
8,68±0,26abc/D
8,61±0,21abc/D
8,62±0,50abc/D
8,90±0,34c/D

ns

ns

**

***

Sig.
Tempo
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

ns- não significativo (p≥0,05); *significativo (p<0,05); **muito significativo (p <0,01); ***altamente significativo (p<0,001).
Médias na mesma linha que apresentam letras maiúsculas diferentes distinguem-se significativamente (p<0,05). Médias na
mesma coluna que apresentam letras minúsculas diferentes distinguem-se significativamente (p<0,05).

4.8. Análise em componentes principais dos dados microbiológicos
As contagens microbiológicas correspondentes a 7 microrganismos e o valor de pH
correspondentes às várias percentagens de mistura de Salmão do Atlântico e Truta-salmonada
a 4 repetições foram submetidos a uma análise de componente principal.
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A ACP foi usada para verificar a possibilidade de usar as contagens microbiológicas e
o valor do pH para distinguir amostras de Salmão com diferentes percentagens de Trutasalmonada. Na figura 32 mostra-se o gráfico das observações para como componentes F1 e
F2. Como se pode ver como amostras com idênticas percentagens de adulteração agrupam-se
em grupos destintos, independentemente do tempo de armazenamento.
O índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) medida de adequação de amostragem foi 0,889, o que
significa que a adequação da amostra é muito boa. A variação do conjunto de dados originais,
números (variáveis explicativas), pode ser explicada por 8 componentes principais. Sendo que
90,10% da variância é explicada por apenas duas componentes principais, sendo F1 49,10% e
F2 41,06%.
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Figura 32 - Gráfico das observações obtido por análise discriminante para as diferentes percentagens de
adulteração de Truta-salmonada em Salmão do Atlântico, utilizando as contagens microbiológicas e valores de
pH.
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5. Resultados da espectroscopia FTIR
5.1. Espectros de absorção
Na figura 33 apresenta-se os espectros de absorção da gordura extraída das amostras
na região de infravermelho médio entre 500 e 4000 cm-1 das amostras puras para os tempos 0
e 10 dias. Devido a semelhança entre os gráficos não é possível tirar conclusões diretamente a
partir destes.
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Figura 33 - Espectros no infravermelho das amostras puras para os tempos 0 e 10 dias.

Na figura anterior é possível observar diversos picos, a quais correspondem aos grupos
funcionais distintos. O pico a) que se situa aproximadamente a 721 cm-1 corresponde ao grupo
alcenos dissubstituídos cis (–CH2–, –HC=CH– (cis)). Na banda 1097 cm-1, o pico b),
corresponde ao éster do grupo –C-O. Os picos c) e d) pertencem ao grupo éster –C–O e
hidrocarboneto metileno (CH2) correlacionado com grupo acilo saturado. Perto de 1370 cm-1,
o pico e), apresenta vibrações simétricas do grupo hidrocarboneto metilo (CH3). No pico f),
apresenta o grupo hidrocarbonetos alifaticos metileno (CH2) e metilo (CH3), estando
aproximadamente na banda 1464 cm-1. O grupo acilo insaturado (-C=C-) pode ser visualizado
a cerca de 1655 cm-1, sendo o pico de baixa absorvância g). Seguidamente, o pico h) com alta
absorvância, estamos perante aos triglicéridos do grupo C=O, que tende de diminuir devido a
oxidação lipídica. Na região entre 2850 e 2925 cm-1, temos dois picos, i) e j), que
correspondem ao metileno simétrico e assimétrico (CH2), respetivamente. E por último, o
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pico k), aproximadamente na banda de 3009 cm-1, que corresponde ao grupo alceno cis (=C–
H) (Carton, Goicoechea, & Uriarte, 2008; Guillén et al., 2004; Rohman, Erwanto, & Man,
2011).

5.2. Análise em componentes principais dos dados espetrais
Os dados espectroscópicos FTIR correspondentes às várias percentagens de mistura de
Salmão do Atlântico e Truta-salmonada e a 4 repetições, 154 espectros, foram submetidos a
uma análise de componente principal.
O índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) medida de adequação de amostragem foi 0,859,
o que significa que a adequação da amostra é boa. A variação do conjunto de dados originais,
números (variáveis explicativas), pode ser explicada por 36 componentes principais. Sendo
que 95,90% da variância é explicada por apenas duas componentes principais, sendo F1
42,34% e F2 53,56%.
A ACP foi usada para verificar a possibilidade de usar FTIR para distinguir amostras
de Salmão com diferentes percentagens de Truta-salmonada. Na figura 34 mostra-se o gráfico
das observações para as componentes F1 e F2. Como se pode ver as amostras com idênticas
percentagens de adulteração agrupam-se em grupos destintos, independentemente do tempo
de armazenamento.
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Figura 34 - Gráfico das observações obtido por análise discriminante para as diferentes percentagens de
adulteração de Truta-salmonada em Salmão do Atlântico, utilizando as variáveis espectrais.

5.3. Regressão por mínimos quadrados parciais
A análise quimiometrica foi empregada para determinar a viabilidade de estabelecer
uma relação entre as variáveis preditivas (X, absorvâncias) e a percentagem de adulteração
(Y, variáveis de resposta). Especificamente, a regressão dos PLS-R foi executada usando as
regiões da frequência de em dois intervalos, de 650 a 1850 e de 2800 a 3050 cm-1.
A qualidade do ajuste foi avaliada pelo erro quadrático médio de calibração (Root
Mean Square Error Of Calibration - RMSEC), coeficiente de determinação múltipla ou
coeficiente de regressão (R2, sendo R o fator de correlação), pelo erro quadrático médio da
validação cruzada (Root Mean Square Error Of Cross-validation - RMSECV) e pelo erro
quadrático médio de predição (Root Mean Square Error Of prediction – RMSEP).
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Os valores de RMSEC e RMSECV são dados pelas seguintes equações:
∑(𝑦𝑖´−𝑦𝑖)2

𝑅𝑀𝑆𝐸𝐶 = √

𝑛

𝑅𝑀𝑆𝐸𝐶𝑉 = √[

∑(𝑦𝑖´−𝑦𝑖)2
𝑛−𝑘−1

]

Em que yi representa o valor de referência, e yi´ o valor estimado pelo modelo usando
k variáveis e n representa o número de observações.
Leave-One-Out cross-validation (LOOCV) foi o método aplicado a um conjunto de
treinamento de 33 amostras (3 lotes) para avaliar a adequação da técnica PLS-R.
Esta técnica consiste em excluir uma amostra de cada vez aleatoriamente e a variável
de resposta da amostra removida é calculada usando o modelo criado com as amostras
restantes. Este procedimento é repetido até que cada amostra tenha sido excluída uma vez
(Picard & Cook, 1984).
A confirmação e validação da região de análise utilizada para o desenvolvimento do
modelo de PLS-R foram executadas pela computação do RMSECV. O número ideal de
variáveis latentes é aquele que minimiza o RMSECV (Smith, 2003).
A capacidade dos modelos de prever a adulteração de um conjunto de amostras (4º
Lote – 11 amostras) foram inspecionada pelo RMSEP (Divya & Mishra, 2007), sendo que os
modelos são construídos com 3 lotes num total de 33 amostras
A exatidão e o desempenho dos modelos que correlacionam os valores medidos e
estimados da adulteração está ilustrado em figura 35.
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Figura 35 - Qualidade do modelo obtido por PLS-R e relação entre valores medidos e previstos para as
diferentes misturas de pescado.

Na tabela 19 mostra o desempenho quantitativo das calibrações multivariadas
determinados neste trabalho, em termos de coeficiente múltiplo de determinação (R2), o erro
médio quadrático de calibração (RMSEC) e o erro quadrático médio de validação cruzada
(RMSECV). O valor de R2 elevado e os valores baixos de RMSEC e de RMSECV indicam a
exatidão boa e a precisão de modelos do PLS-R. Como referido por Hui-Shan et al. (2006),
para conseguir um modelo de calibração robusto, o número de fatores de regressão deve ser o
mais baixo possível.
Tabela 19 - Calibração e validação PLS-R para as misturas.

Nº de
Fatores

Adulteração

4

R2

RMSE (% m/m)

Calibração

Validação

Predição

Calibração

Validação

Predição

0,988

0,991

0,992

5,6

6,7

8,7

69

CAPÍTULO IV
Conclusão e Considerações
Finais

71

Conclusão
O armazenamento das amostras a 3°C permitiu que a variação do pH não fosse
acentuada, mas ao fim de 10 dias o pH do Salmão era ligeiramente superior.
Demonstrou-se que o grau de deterioração do pescado está relacionado com a
quantidade de água perdida durante a cocção. Quanto maior o tempo de armazenamento, ou
seja, quanto maior for a deterioração, menor será a capacidade de retenção de água no
músculo.
As duas espécies apresentavam uma carga microbiana bastante diferente, tendo na
Truta-salmonada, de forma geral a nível de microrganismos, uma evolução mais acentuada ao
longo do seu armazenamento a 3°C. No caso das bactérias do ácido lático, sendo estes
microrganismos deteriorativos, as duas espécies de peixe apresentavam inicialmente uma
atividade microbiana idêntica, mas ao longo do tempo o seu crescimento foi bastante mais
acentuado nas amostras com maior percentagem de Truta-salmonada. O mesmo aconteceu
com as contagens de Shewanella putrefaciens, tendo uma taxa de multiplicação superior na
Truta-salmonada, ou seja, é mais suscetível a produção de H2S.
A contagem microbiológica e a variação do pH juntamente com uma Análise em
Componentes Principais foram possíveis distinguir eficazmente todas as amostras, mesmo
com percentagens de misturas idênticas.
A utilização da técnica de espectroscopia de infravermelho com Transformada de
Fourier (FTIR) acoplado com análises quimiométricas permitiu estimar a percentagem de
adulteração de Salmão do Atlântico com Truta salmonada. Concluindo que é possível
distinguir o grau de adulteração, independentemente do grau de deterioração, mesmo que a
adulteração seja de apenas 10%.
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