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1. - INTRODWAO 

ApLXimadamente 30% do total das capturas brasileiras de 

pescado  so  destinadas a elaborago de produtos salgados. Segundo 

dados oficiais, durante o ano de 1974, foram capturadas 175 mil tone 

ladas de peixes marinhos, sendo encaminhadas a indistria da salga 55 

mil toneladas deste total. Neste mesmo ano, foram consumidas 45 mil 

toneladas de pescado salgado procedente de ouuus  'Daises.  A produção 

nacional de peixes salgados, de acordo  corn  dados da SUDEPE, atingiu 

em 1976, a soma de 78 mil toneladas. Estas cifras refletem ohrabitode 

consumir peixe salgado no Brasil, o que justificA todos os esforços 

no sentido de aperfeiCoaP, ampliar e diversificar a industria da sal  

0-a. 

A simplicidade do plJcesso em refer&cia constitui uma das 

suas grandes vantagens, justificando assim a sua efetiva participação 

na conservação do pescado, ao lado de outros tambem eficazes e mais 

difundidos comi a congelagao e o enlatamento. A salga requer um inves 

timento minimo de capital, no exige uma habilidade especial podendo 

ser efetuada em qualquer regia) do pais, tendo ainda o  merit°  de  con  

serva-lo  efetivamente por longos períodos. A conilaementagao do proces  

so  de salga com a secagem natural ou artificial do pescado, contribui 

para_melhorar o pruduto com Lelaga) a sua segurança em termos de  con  

servagao eainda.  conferir ao mesmo uma melhor textura. A secagem de 

peixes salgados 4 procedida correntemente a teilyeraturas inferiales 

a 309C, entretanto esta condição e impraticgmel em muitas regi6es do 

Brasil em. virtude da elevada temperatura que nelas predomina durante 

todo o ano. 

No p sente trabaIho foi estudado a influencia dos meto 

dos de salga  sera  e mista sobre a solubilidade das proteinas do mliscu  

lo  do cangulo Balistes vetula, e ainda os efeitos da seragem artifi 

cial a diferentes temperaturas sobre este parãmeily. 



2. - REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

2.1. - SALSA. 

A salga -6 um dos mais tradicionais metodos de preservacao 

de alimentos. A sua aplicação na conservação do pescado, remonta as 

civili7ag6es do antigo Egito e da  Mesopotamia,  ha 4 mil anos A. C.(3). 

Atualmente este processo tem ampla aplicação, sendo o Canada, Islandia 

e Noruega os mais importantes produtores de pescado salgado, em rela 

Qao ao mercado Brasileiro (3). 0 total de importagao do bacalhau salga 

do durante o ano de 1974, atingiu a soma de 45 mil toneladas. Alem do 

produto importado, ainda foram Comercializados naquele ano, cerca de 

55 mil toneladas de pescado salgado pluduzido no Brasil, evoluindo este 

total para 78 mil toneladas em 1976. 

2.2. - MTODOS DE SALGA 

A salga e praticada por metodos artezanais e industriais, 

mediante a aplicação de tres diferentes processos conhecidos pela deno 

minagao de salga seca, salga mida e salga mista, constituindo uma ope 

ração pieliminar para a defumagao, secagem e produtos de menor impor 

tancia conservados em vinagre (15). A salga se completa com um período 

de cura que vai de 2 a 20 dias (1). A redução deste período poder a ser 

precedida mediante o emprego de metodo de salga rapida, entretanto, 

este processo s6 tem aplicação para peixes desentegrados, tendo portan 

to limitag6es (13  13, 20). 

A escolha do metodo e optativa por parte dos produtores, 

entretanto, o teor de gordura da  especie considerada poder a eventual 

mente determinar o metodo mais adequado para a n ihor conservagEo do 

pfoduto (14). 



- DESCRIÇÃO DOS -,.TOCOS DE SALGA 

3.1. - SALA SECA 

procedida mediante o acondicionamento do pescado devida 

mente lavado e eviscerado, espalmado ou em forma de files,  am  tanques, 

nos glais são colocados camadas alternadas de sal e peixe, na prupor 

gao de 30% de sal em relação ao peso da  materia prima. Os tanques pos 

suem sistema de drenagem o que pendte a remoção continua da  salmoura, 

que se forma durante o processo. 

3.2. - SALDA NIDA 

.O processo de salga mida consiste em colocar o pescado 

em tanques contendo salmoura saturada. Durante o processo de cura, a 

5:gua de constituição removida do milsculo do peixe, produz um processo 

de diluicão da referida salmoura, de forma que, constantemente devemos 

corrigir a porcentagem de sal da  solugHo  at  T.Ie seja atingido o equi 

lihrio, o que se verifica apando se completa o processo de osmose. 

3.3. - SALGA MISTA 

Neste processo o peixe e sal são acondicionados em camadas 

.alternadas em um depOsito sem drenagem, na propoLKsão de 30% de cloreto 

de sOdio emrelagão ao peso da mate,ia prima. A salmoura formada devi 

do a penetração do sal  nos tecidos e a consequente remoço de agua  des  

tes, (processo osrotico) e retida no tanque, chegando a atingir um vo-

lume rapaz de submergir o produto, permanecendo este, nestas condig6es 

durante o processo de cura. 

Em qualquer um destes processos a salga se completa quando 

se estabelece o equilibrio entre a penetração do sal  nos tecidos muscu 

lares e a remoção da ãgua de constituição destes. 



- VANTASPNS E DESVANTAGENS DE CADA MfTODO 

(a) SALGA. SECA 

Vantagens: 

. g'ande efeito desidratante. 

• rg_pida peneLragao do sal. 

. pode ser praticada era barcos comuns. 

Desvantagens: 

baixo rendimento devido_ ao gLande efeito desidratante. 

ma aparencia do produto devido a penetração n.o homog 
rim do sal, 

• facilidade de oxidagao do produto devido a permanencia  
am  contacto com o ar, durante a cura. 

(b) SALaA.. CiminA  

Vantagens: 

. em virtude do produto permanecer durante a cura submerso 
em salmoura, a oxidagao devida ao ar e reduzida. 

. a penetragEo do sal homoenea. 

. a concentragao do sal  pode ser ajustada. 

. a desidratação 4 moderada. 

Desvantagens: 

. para a efetivação deste tipo de salga, barcos especiais  
so  requeridos. 

. a concentração de cloreto de s6d10 deve ser ajustada 
constantemente. 



(c) SALGA MISTA 

Possue as mesmas vantagens e desvantagens da salga umada, 

ainda com a conviniencia de no ser necessgrio ajustar a concenIlação 

de NaCl, sendo perfeitamente viavel esta operação caso haja necessi 

dada (14). 

S. - PRINCIPIOS BASICOS DA SALGA 

A salga e um metodo de preservação dos alimentos baseada na 

penetração do sal  nos tecidos e governada por fatores físicos e quimi-

cos,  tai  F  como: a difuso e a oSMose e ainda uma serie de complicados 

processos auTmicos e bioquímicos associados com trocas em vgrios  cons  

tituintes, principalmente nas proteínas (16). 

0 sal  no e um preservativo no sentido extrito da palavra, 
,n 

e sim uma substancia que tem uma ação preservativa caracterizada pela 

extragao de agua ao mesmo tempo  ea  que penetra nos tecidos musculares. 

0 líquido extraido  cue  corresponde a agua livre do mdsculo, 4 conver 

tido em salmoura concentrada de cloreto de s6d1O, de tal  forma que, 

quando houver ingressado suficiente quantidade de sal no mdsculo, as 

proteínas coagplaveis pelo sal se insolubilizam, verificando-se então 

a sua estabilidade e a contração do mdsculo do produto devido a perda 

de agua. 

A penetração do sal e saída da  ggua livre do mdsculo -4 um 

exemplo típico do processo de osmose em que a pele e as membranas celu 

lares atuam como superfícies semdpelurliveis. 0 sentido do luxo  

'co  e sempre dirigido da  solução debil para a forte,  at  que seja atin 

gido o equilíbrio, o que determina o final da salga. 

As proteínas solveis no  variant  no mdsculo,  at cue  o  con  

teddo de sal alcance o nível crítico de 8 a 10% (16). Neste ponto a 

solubilidade das proteínas no mdsculo diminue rapidamente, a medida  au  

que aumenta a absorção de sal nos tecidos, verificando-se ainda uma  re  

dugao na capacidade de retenção de agua no mdsculo. 



A diminuig5o da  solubilidade indira a desnaturação das  pro  

teinas, com c consequente desdobramento destas em polipeptideos e  an-Li= 

acidos, ocorrendo ainda, durante o processo de salga, trocas relaciona 

das com as gorduras. 

A expressão desnaturagaa implica  am  mudanças na disposi 

gao esLrutural das proteinas, tornando-se estas insol&eis quando sob 

a influencia de determinados fatores como temperaturas elevadasealtos 

teores de sal (9). 

6. - FATORES QUE ALL- iAil A PENLARAgA0 DO SAL NOS TECIDOS 

Durante a salga, a decomposioao da  carne do peixe depende 

da,  velocidade de penetração do sal  nos tecidos. Esta penetração depen 

de por sua  vez dos seguintes fatores: concentração e pureza do sal; ta 

manho das particulas de sal;-conteiido de gordura da carne e da  tempera 

tura ambiente. 

6.1. - EkEITO DA CONCENTRA00 DE SAL 

- 
A velocidade de penetração de sal nos tecidos e proporcio _ 

nal a concentração de sal na salmoura ou a quantidade de sal adido _ 
, - .. 

nado sobre o muscula se a salga for praticada pelos metodos umidos e 

seco, respectivamente. 

6.2. - EFEITO DA PUREZA DO SAL 

Se o sal contem sais de cglcio ou de  magnesia  havera" modi 

ficaçao na textura e sabor dos produtos salgado havendo ainda uma redu 

gão na velocidade de sua  peneLiagao no miisculo. 

6.3. - EtEITO DO CONfLODO DE GORDURA 

A velocidade de penetragao do sal 4 inversamente proporeio 

nal ao teor de gordura do m6sculo. 



6.4. - EFEITO DA IENPERATURA 

Com a elevaggo da temperatura, hg Uma aceleração da ativi 

dade enzimgtica e do crescimento bacteriano. Em regi5es de baixa lati 

tude, essa temperatura constitui fator importante devendo a mesma ser 

mantida em valores bastantes baixos (14). 

6.5. - DESIDRATAÇÃO DO PESCADO 

A desidratação do pescado foi iniciada em 1940, pela TORRY  

RESEARCH STATION LABORATORY  (Inglaterra), mediante o uso de equipamen-

to com coniçEes termodin.amitas_conLroladas. Para alcançar este obje-

tivo, foram experimentadas vgrios modelos de seradores, citando-se  en  

tre eles os de camiqa de vapor, de rolos e seradores providos de ar 

quente, constituindo-se este atimo tipo, o mais adequado para a desi 

dratação de plodutos marinhos (6). Atualmente varios modelos de secado 

res sao usados em diversos  parses.  No Japão a indiistria pesqueira uti 

liza estufas, fornos e seradoLes rotativos, para a secagem de peixes e 

farinha de pescado respectivamente (18). 

A secagem artificial reduz o conteCido de ggua do pruduto  

at  nrveis desejados para a sua conservag6a (9). De acordo com o teor 

de agua, os produtos marinhos salgados e secos classificam-se em dois 

tipos: 

1. Aqueles em que a desidratação alcança níveis impL6prios 

para o crescimento microbiano, podendo ser conservado 

a temperatura ambiente; 

2. Aqueles que ficam apenas parcialmente desidratados, 

havendo neste caso a necessidade de conservação a bai 

xas temperaturas, para evitar a deterioração bacteriana. 

Um pLoduto efetivamente seco aquele em que o conteudo 

de umidade e inferior a 25%, enqranto que o parcialmen 



g.  

ta desidratado; a umidade poder i estar em torro de 50%, 

8endo cOnsiderado 6t1mo aquele em  cue  a umidade estg na 

--faixa de 35 a-40% (16). Na desidratagao g necessario 

conheCer a temperatura de secagem, umidade relativa e 

velocidade_ dentro do serador (10), para evitar possi 

veis efeitos adversos de qualquer uma destas varigveis. 

Para a umidade relativa do ar no secador,  so  estabele 

cidos valoles compueendidos enLre 45 a 55% e velocidade 

do ar de 1,0 a 3,0 me rus por segundo (3, 10,12, 17). 

6.6. -  SECAGEM  DO PROD= 

A ação isolada do sal  no constitui uma prevengao defini 

tiva contra a deterioragao do pescado, sendo necessgria uma complemen 

tagao do processo de salga atrav4s de refrigeração ou da secagem dos 

produtos salgados (5). A secagem pode ser efetuada por mgtodos natu-

rais_e artificiais. Para o primeiro caso, a sergem 6 processada medi 

ante a exposigao do produto ao sol e ao vento, enquanto que a secagem 

artificial g procedida  am  equipamentos secadores  cam  contuule das  con  

d1g6es de trabalho. 

6.7. - SECAGEM NATURAL 

A secagem ao ar livre 6 efetiva quando a umidade relativa 

6 baixa, quando hg calor solar e movimento do ar (4). 0 produto elabo 

rado por este processo tem uma umidade mgdia final da  ordem de50%,que 

determina um tempo de conservação limitado (7). Alem destas desvanta 

gerLS, este metodo ainda apresenta os seguintes inconvinientes: 

1. Depende de condigOes climgticas, o que impossibilita 

uma previs5o da produção; 

2. Os processos de oxidagao ocorrem com maior intensidade 

em virtude da  exposição do produto ao ar livre, verifi 

cando-se ainda a ocorrencia das reag6es de peroxidagao 

catalizadas pela radiação ultra violeta; 
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3. Em climas Loopirais poderg haver uma dessecagao drgsti 

ca  do produto. 

A utilizacao de energia gratuita pLuviniente do sol para a 

secagem, constitui a principal vantagem do processo (3). 

0 tempo de secagem varia de acordo com a umidade inicial 

do pLoduto, tamanho e forma do peixe, teor de gordura, L-Pa  da exposi 

gio ao ar, espaçamento entre as amostres no secador e condigOes atros 

feriras. 

De um modo geral, um secador consta de uma c5mara de madei 

ra ou de ou:_ro material, revestida com material isolante, provido de 

uma fonte de calor, ventiladores ap/upriados e instrumentos para  oz:  

trole de temperatura, umidade relativa e velocidade do ar, Os cl  

permitem selecionar as- ilagOes de desidratação mais favorgveis, inde 

pendentes das condigaes aiiiusferiras do meio. Alguns estio providos de 

desumidificadores para eliminar a umidade denLvu do secador. 
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7. - 1.4TERIAL E METOE0 

Arrateria prima que serviu de base para este estudo,  cons  

tou de 30 quilos de cangulo, Balistes vetula, capturados ao longo da 

costa do estado do Ceara' (Brasil), no mes de outubru de 1977, adquiri 

dos conservados em gelo. Sal refinado procedente do comarcio local, 

tmmbemfoi usado neste trabalho. 

Amostras da mataria prima foram submetidas a exame organo 

leptioo procedido por uma equipe especializada, sendo a referida mate 

ria prima considerada adequada para qualquer processamento. 

7.1. - PREPARO DAS AYOSTRAS 

Todos os indivíduos foram descabeçados e eviscerados,  ten  

do a seguir removido a sua pele e obtidos os files. A salga foi proce 

dida mediante a_aplicagao dos matodos de salga seca e mista, sendo sal  

gados um total de 4 4trilcs de files em cada m6todo. 

A salga seca foi efetuada atraves do acondicionamento dos 

files e NaC1 em camadas alternadas, em depOsitos de polietileno DIUVi 

do de dreno para remoço da salmoura formada durante o tempo de cura. 

A salga mista teve identico procedimento, porem o depOsito no possuia 

dreno, ficando deste modo o peixe submerso em salmoura durante o tempo 

de cura, que teve a duração de 5 dias para ambos os matodos. 

Durante o período de cura foi determinado a penetragao do 

sal nos files, mediante a determinagão do NaC1 pelo metodo det104(2),  

at  no mais ser constatado o aumento de sal nos tecidos. Com  a finali 

dade de verifirar a influencia do sal sobre a solubilidade das protel 

nas durante o período de cura, foi procedida a determinação das protel 

nas soldveis de acordo com o Jitodo microbiureto (8). 



7.2. - SECAGEM 

- A secagem dos files salgados pelos metodos acima, foi fei 

ta pelo metodo artificial, em estufas com circulagao de ar, ate ser 

atingida uma umidade em torno de 40%. De cada amostra salgada pelos 

processos descritos, foram separadas 4 lotes, permanecendo um sem seca  

gem,  sendo admitido como controle enquanto os tres restantes foram se-

cos a temperaturas de 35,-  45 e 559C. 

Os efeitos do calor sare a solubilidade das proteínas foi 

evidenciado mediante a determinaca:o das protelnas solikeis nos produ 

TOS secos, *is diferentes temperaturis. 



8. - RESULTAEOS E DISCUSSA0 

8.1. - SALGA E SECAGEM CO CANGULO 

0 aalsculo do cangulo, Balistes vetula,-.processado_ pelos 

litodos de salga  sera  e mista, com posterior desidratação pelo metodo 

artificial_de secagem, mosLruu sob o ponto de vista subjetivo, carac 

teristicas- excelentes, no sendo observado no produto salgado e seco 

odor- e-coloração amarelada devidas a rancidez. 

Para a conservação do produto  am  refer&acia foi usada a 

Chamada salga forte, na  opal  a salmoura fbrmada pela ggua extratgvel 

do milsculo, atingiu as proximidades do seu ponto de saturação, o que 

corresponde a aproximadamente 30% de cloreto de sOdio  am  relação ao 

peso da materia prima','sendo esta-a concentração de sal  recomendada 

pela literatura-parasalgas-desteitipo (17), 0 equilíbrio osmaico do 

- processo_verificou-se- a partir do quarto  at  o quinto dia de cura, , 
) 

quando foi observado uma_equivalencia de valores nas determinagOes de 

cloreto de sOdio, sendo neste ponto- encerrada a salga (FIGURA 1). De 

.acordo  corn  a literatura a salga se completa com um período que vai de 

2 a 20 dias (1, 19). 

Salga Seca 

20,0 - Salga Mista 

••••••• 

w 15,0 
--• • 

E 
o 
rH 

- • - 
• 

10,0 

O 1 2 3 L. 5 

Dias de Cura 

FIGURA 1 - Penetração do Cloreto de SOdio no Milsculo do  Can  
gulo, Durante os Dias de Cura. 



13.  

Durante o  period°  de cura a solubilidade das proteínas 

permaneceu quase  constante nos dois primeiros dias de salga, enquanto 

a concentragao de sal no musculo, no mesmo  period°,  atingiu a  navels  

da ordem de 12 a 17%, para as salgas mista e seca resnectivamente  (Fl  

GURA 2). 

A partir destas concentrag6es a solubilidade das protel 

nas decresceu de forma brusca, passando de uma concentração inicial 

superior -a 5%, níveis compreendidos entre 2 a 3% (FIGURA 2). A dimi 

nuigao da  solubilidade das protelnas comega a ser observada quando os 

níveis de sal no mtlisculo atingem vai  ores de 8 a 10%, verificando-se a 

partir desta concenLvagao uma redua:o de sua solUbilidade. Nos produ 

tos salgados e secos a desnaturação das proteínas se acentua, obser 

vando-se que a solubilidade das proteínas decresce progressivamente 

com a elevação da temperatura de secagem (16). A evidencia deste fato 

foi constatada durante a secagem do miisculo do cangulo, quando a solu 

bilidade das proteínas continuou a decrescer, atingindo valores pr6xi 

mos a 1% (FIGURA 3. 

— — Salga Seca 

_._ Salga Mista 
• 

5,0 • ea. • — • 

-\ 
\ • 

\\. 

• 

4,0 

3,0 

2,0 

  

O 1 2 3 L. 5 

Dias de Cura 

FIGURA 2 - Perda da  Solubilidade das Proteínas do Maculo 
do Cangulo, Durante os Dias de Cura. 
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--- Salga Seca 

Salga Mista 

2,0 

1,0 

, 35 45 55 

Ttmperatura de Secagem (°C) 

FIGURA 3 - Fe dada Solubilidade das Proteínas do Milsculo 
do Cangulo, Durante a_SecagemArtificial a Dife 
rentes Terperaturas. 

observação desta figura ainda evidencia que a desnatura 

gao das proteínas 4 função da temperatura de secagem verificando uma 
menor desnaturação para os profutos secos a 359C, e uma elevagao des-

ta a medida que a temperatura de secagem elevou-se para 45 e 559C. 
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9. - CONCLUSA0 

Nas condigOes experimentais de laboratorio foram observa 

dos as seguintes conclus6es: 

(1) A salga e a secagem artificial do produto influencia 

reffide maneira considerãvel a qualidade  dc  produto. 

(2) Para os dois maodos de salga, o tempo de cura foi de 

cinco dias,-sendo neste período encerrada a salga. 

(a) Durante o período de cura, a solubilidade das protel 

nas. apresentou uma reduzida solubilização, enquanto 

que-  a concentração de sal  no TrldSCUI0 atingiu um teor 

de 12 a 17%,. para as salgas mista e  sera  respectiva 

mente. 

('!-)A parir das concentraçOes de sal acima, a solubili 

dade decresceu acentuadamente, passando de uma concen 

tração inicial superior a 5,0% a níveis compreendidos 

entre 2 a 3% para as salgas mista e seca respectiva 

mente. 

(5) A elevação da  temperatura de secagem produziu uma 

desnaturação mais acentuada que aquela verificada para 

a salga, sendo observado ainda que esta desnaturação 

e proporcional a elevação da temperatura de seragem0 
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10. - sumARio 

No presente trabalho foram-estudados os efeitos da salga 

--seca-,Tmista e da secagem artificial, sobre a solubilidade das protel 

nas- do- niisculo do-  cangulo, Balistes vetulan'(LINNAEU), salgados- asecos. 

0 maisculo na forma de filgs foi salgado pelos mgtodos de 

salga seca e mista, na proporção de 30% de cloreto de sadio emrelaga-o 

ao peso da matgria prima. 0 tempo de cura foi de 5 dias, findo o qual 

os filgs salgados foram submetidos a secagem em estufa com circulagao 

de ar. OS filgs salgados de cada mgtodo foram divididos em quatro  lo  

-tes, um dos lotes permaneceu sem secagem, sendo admitido como conuole, 

enquanto os tres restantes foram secos as temperaturas de 35, 45e559C, 

respectivamente. 

A penetração do sal nos .tecidos foi medida dia _a dia,_ sen 

, do _o mesno- observado com relação as proteínas sollIveis, as quais foram 

taMbgm determinadas juntamente cot a umidade apOs a-secagem dos:produ-

tos. 



TABELA I - Dados Referentes a Solubilidade das Protélnas, Penctraga) de Cloreto de S6dio Durante os Dias 

de Cura e Umidade Final do Miisculo do Cangulo Tratado Pelos M6todos de Salga Seca e Mista. 

Solubilidade das Proteínas (%) - Penetração de Cloretos no Masculo (%) 

Umidade 
Final (%) Dias de Cura ,- Dias de Cura. 

0 1 2 3 5 0 1 2 1 3 _.] 4 'I-  5 

Salga Seca 5,3 4,9 4,8 3,5 3,3 3,0 14,2 16,8 17,9 18)2 18,2 53,2 

Salga Mista 5,3 5,0 5,0 3,8 2,7 2,3 12,7 13,3 13,7 14,7 14,7 56,8 



DeterminagOes Temperatura de Secagem (9C) Temperatura de Secagem (9C): 

55  65 35 45 35 45 

1 

TABELA II - Dados Referentes as Porcentagen6 de ProtelnaSoldvel Umidade do Moaculo ao Cangulo Sal 

gado Pelos Maodos de Salga Seca e Mista e Seco as  Temperatures  de 35, 451  e 559C. 

Proteína SolUvel (%) 1,6 1,5 1,1 1,4 1,3 1,1 

Umidade (%) 42,0 44,0 40,2 . 45,0 38,4 40,0 

111-.-12-) •  

Salga Seca  

ID /;" () 

Salga Mista 
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