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Resumo: O pescado é um alimento perecível, sendo altamente susceptível à deterioração devida suas 
características físico-químicas. Para se obter um processamento do pescado em condições higiênico-
sanitárias é necessário que a produção desse tipo de alimento seja segura para que assim estejam 
essencialmente livres do crescimento microbiano. Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar 
a qualidade higiênico-sanitária de peixe frescos adquiridos no comércio varejista do Município de 
Valença – RJ. Foram obtidos 32 exemplares de peixes marinhos, sendo 16 pertencentes às espécies 
cavalinha (Scomber japonicus) e 16 da espécie sardinha (Sardinella brasiliensis), avaliados quanto aos 
parâmetros sensoriais, provas físico-químicas (temperatura e pH) e quanto a qualidade do pescado fresco. 
Observou – se que 18,6% das amostras de cavalinha e 19% das amostras de sardinha foram classificadas 
como de baixa qualidade, e o pH e a temperatura estavam superiores aos valores descritos pela legislação 
vigente. Assim, as boas práticas de fabricação são ações necessárias para garantir um produto final 
adequado para o consumo, logo, a qualidade higiênico-sanitária da cavalinha e da sardinha 
comercializada no comércio varejista do Município de Valença – RJ estava comprometida apresentando 
risco à saúde do consumidor pelas condições insatisfatórias.
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HYGIENIC - HEALTH QUALITY EVALUATION OF FRESH FISH MARKED IN VALENÇA - 
RJ, BRAZIL

Abstract: Fish is a perishable food and is highly susceptible to spoilage due to its physicochemical 
characteristics. In order to obtain hygienic-sanitary processing of the fish, it is necessary that the 
production of this type of food be safe so that they are essentially free of microbial growth. Thus, the 
objective of this study was to evaluate the hygienic-sanitary quality of fresh fish acquired in the retail 
trade of Valença - RJ. We obtained 32 specimens of marine fish, 16 belonging to the species horsetail 
(Scomber japonicus) and 16 species sardines (Sardinella brasiliensis), evaluated for sensory parameters, 
physicochemical evidence (temperature and pH) and quality of fresh fish. It was observed that 18.6% of 
horsetail samples and 19% of sardine samples were classified as low quality, and the pH and temperature 
were higher than the values described by current legislation. Thus, good manufacturing practices are 
necessary actions to ensure an adequate final product for consumption, so the hygienic - sanitary quality 
of the horsetail and sardines sold in the retail trade of the city of Valença - RJ was compromised 
presenting a risk to the consumer's health.unsatisfactory conditions.
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Introdução
O pescado faz parte da dieta alimentar do ser humano e vem ganhando destaque cada vez mais, 

por apresentar fácil digestibilidade e elevados teores de proteínas, vitaminas e sais minerais. Porém, os 
tecidos do corpo do peixe são mais frágeis devido a pouca quantidade de tecido conjuntivo, o que facilita 
alterações de natureza física e química, que irão se refletir geralmente em sua cor, consistência, odor e 
sabor (Silva et al.,2016).



2    

Por esse alimento ser considerado como um produto altamente perecível, podendo passar por 
processos de deterioração quando estocado, processado ou distribuído inadequadamente, podendo 
ocasionar o crescimento microbiano, tornando-o inseguro para o consumidor. Isto porque é 
comercializado em feiras livres e mercados públicos, como alimento cru, podendo ser veículo de 
contaminação de microrganismos causadores de toxinfecção (Ferreira et al., 2014).

Por isso, considerando a importância de se conhecer os possíveis riscos de contaminação 
microbiológica deste produto durante a comercialização, o presente trabalho teve por objetivo, avaliar a 
qualidade de peixes marinhos comercializados no Município de Valença-RJ, através da caracterização 
sensorial respaldada por provas físico-químicas que possam ser facilmente implantadas pelos serviços de 
Vigilância Sanitária, implementando a avaliação da qualidade desses produtos no mercado varejista.

Material e Métodos
Foram adquiridas 32 amostras de pescado no período de março a abril de 2009, sendo 16 

pertencentes às espécies cavalinha (Scomber japonicus) e 16 da espécie sardinha (Sardinella brasiliensis). 
A obtenção das amostras ocorreu em diferentes estabelecimentos do Município de Valença-RJ, dentre 
eles supermercados, peixarias e feiras-livres.

Os exemplares estudados foram adquiridos frescos, (Brasil, 1997) acondicionados em recipientes 
isotérmicos com gelo e encaminhados, imediatamente após a compra, ao Laboratório de Controle Físico-
Químico de Alimentos da Faculdade de Medicina Veterinária da Fundação Educacional Dom André 
Arcoverde, em Valença -RJ.

Após a recepção dos exemplares no laboratório, os mesmos foram expostos na bancada, em 
seguida foram lavados, mensurados, pesados e eviscerados. E observadas às características sensoriais do 
pescado fresco segundo o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade (Brasil, 1997).

Para aferição da temperatura interna do pescado, no momento da coleta das amostras, foi utilizado 
um termômetro digital de inserção no qual era aferida a temperatura de cada exemplar. Para determinação 
do pH das amostras estudadas misturou-se 50 g da amostra homogeneizada com 10 mL de água destilada 
para possibilitar a penetração do eletrodo. Ajustou-se o pHmetro (Digital Quimis) com solução tampão 
pH 7,0 e realizou-se a leitura da amostra. De acordo com a legislação vigente, (Brasil, 2017) o pH interno 
do pescado fresco deve ser 7,0.

Resultados e Discussão
Para a interpretação dos resultados comparamos os valores encontrados nas análises realizadas, 

com os valores estabelecidos e permitidos pela legislação vigente (Brasil, 1995; Brasil, 1997). Mediante 
essas comparações as amostras de cavalinha e sardinha foram classificadas em satisfatória ou 
insatisfatória para o consumo. 

O pescado era vendido como sendo peixe fresco, mas, de acordo com os dados coletados das 
temperaturas externas dos mesmos, pôde-se perceber que eles não estavam dentro dos padrões 
estabelecidos pela legislação. Pois todos os exemplares apresentaram temperaturas bastante elevadas 
interferindo diretamente na conservação do pescado, e consequentemente, em sua qualidade. As 
temperaturas externas variaram em média 15,8ºC para a cavalinha e de 14,8º C para a sardinha, sendo 
esses resultados representados na tabela 1.

Tabela 1. Valores médios dos tamanhos, peso, temperatura e pH no momento da obtenção dos 
exemplares de cavalinha (Scomber japonicus) e Sardinha (S. brasiliensis).

Espécie nº Peso médio (kg) Comprimento médio (cm) Temperatura (Cº) pH
Cavalinha 16 197 g (22, 1 ± 28,0) 15,8ºC 8,0
Sardinha 16 70 g (17, 0 ± 26,0) 14,8ºC 7,5

Isto porque, em alguns dos estabelecimentos visitados, o pescado estava exposto ao ar livre, sem 
nenhum tipo de conservação ou refrigeração, promovendo a elevação da temperatura externa e interna, 
facilitando o processo de deterioração, o que contraria a legislação em vigor (Brasil, 1995; Brasil, 1997), 
o que afeta diretamente a qualidade do pescado exposto à venda, trazendo como consequência risco a 
saúde do consumidor final.

Em relação ao pH das amostras analisadas, os valores médios encontrados foram de 8,0 para 
amostras de cavalinha e 7,5 para as amostras de sardinha. Assim, todas as amostras apresentavam-se 
superiores aos padrões estabelecidos pela legislação, com o pH dentro dos limites de 7,0.
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Dessa forma, vale ressaltar também a importância da utilização da caracterização sensorial para 
avaliar a qualidade do pescado fresco, considerando este parâmetro como de fundamental relevância para 
evidenciar o grau de alteração. A avaliação da qualidade das espécies de cavalinha e sardinha foi 
realizada por meio da tabela germânica que é um método sensorial de pontuação para determinar o 
frescor e a qualidade do pescado, capaz de fornecer resultados confiáveis e rápidos, apresentando uma 
relação linear entre pontuação e frescor, e entre pontuação e tempo de armazenamento em gelo. Assim 
sendo, para o lote de cavalinha foi encontrado uma média de 18,6% de amostras insatisfatórias para o 
consumo e 19% de amostras insatisfatórias para o lote de sardinha.

Portanto a falta de qualidade do pescado indica a ineficiência do processo de estocagem, o que 
demonstra que a conservação do pescado deve ser feita em condições adequadas de higiene e a 
temperatura próxima a -25 ºC, a fim de manter a qualidade sensorial por um período maior de tempo 
(Barreto et al., 2012).

Esses dados foram corroborados por Fontes et al. (2017) ao analisarem pescado proveniente de 
diferentes estabelecimentos relataram que o abuso da temperatura contribui para a diminuição do grau de 
frescor, sendo encontrado peixes impróprios para o consumo mesmo mantidos sob resfriamento, devido a 
perda de textura. 

Conclusões
As condições higiênicas, sanitárias e as condições de comercialização do pescado fresco em 

supermercados, peixarias e feiras-livres no Município de Valença-RJ não atendiam a legislação em vigor, 
por estarem acima dos parâmetros legais, quanto à caracterização sensorial e físico – química, o que pode 
por em risco à saúde do consumidor pelas condições insatisfatórias.
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