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RESUMO 

 

 

O consumo de pescado cru tem crescido nos últimos anos, consequentemente o seu 
valor comercial e os riscos de contaminação por agentes físicos, químicos e 
microbiológicos também. Tratando-se do atum, a contaminação química pela histamina 
é uma das mais relevantes. Medidas como o controle do binômio tempo/temperatura 
evitam a formação desta amina, que em altas concentrações pode ocasionar sintomas 
leves ou até levar a morte do consumidor. Com o controle do binômio e de outras 
medidas higiênico-sanitárias o produto pode ser oferecido ao consumidor final sob 
excelentes condições. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nos últimos anos junto com o crescimento da culinária japonesa no Brasil e 

no Mundo o consumo de pescado cru tem aumentado. O atum é um dos produtos mais 

procurados, conseqüentemente um dos mais consumidos e de alto valor comercial, 

devendo ser oferecido ao consumidor isento de contaminações químicas, físicas e 

microbiológicas, sendo necessário um rigoroso controle de qualidade do momento da 

captura até a mesa do consumidor final, impedindo assim a formação de substâncias 

indesejáveis e prejudiciais ao consumidor, como a histamina, que pode causar sintomas 

que vão de leve a grave. 

Antigamente, o controle destes riscos, era feito apenas em amostras do 

produto final, através de análises laboratoriais, e quando um produto encontrava-se 

contaminado todo o lote era desprezado, incluindo os produtos não contaminados, 

tornando-se também um grande prejuízo para os empresários. Com a implantação do 

sistema APPCC, todas as fases da cadeia de produção são monitoradas, e quando 

detectado um problema, este é sanado de imediato, garantindo a eficiência da produção 

e conseqüentemente uma melhor qualidade do produto final para o consumidor, e 

também reduzindo o prejuízo dos empresários. Este sistema é considerado o melhor 

método de inspeção e controle de qualidade de pescado e derivados, sendo um grande 

incentivo para as empresas, porém, não sendo ainda adotado pelos barcos e terminais 

pesqueiros. 

No presente trabalho, será descritas as etapas do processamento do atum, e o 

acompanhamento do o binômio tempo e temperatura, visando a qualidade do produto, 

prevenindo a formação de histamina, garantindo a saúde do consumidor. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A pesca de atuns e afins no Brasil iniciou em 1956, por embarcações 

japonesas arrendadas, sediadas no porto de Recife-PE. Mesmo apresentando um bom 

resultado, em 1964 as operações foram interrompidas e transferidas para outras bases no 

Oceano Atlântico, devido a problemas político-econômicos (PAIVA, 1997). A partir de 

1977, embarcações asiáticas começaram a operar arrendadas por empresas brasileiras, 

sediadas nos portos de Belém-PA e Itajaí-SC (IBAMA/CEPEME, 1998). Apenas em 

1983, a região do nordeste voltou a sediar embarcações no porto de Natal-RN (HAZIN, 

1999), reiniciando assim a pesca de atuns e afins. 

Os atuns pertencem à família dos escombrídeos, dividindo-se em quinze 

gêneros e cerca de cinqüenta espécies de peixes oceânicos epipelágicos. As espécies 

mais comercializadas são a albacora laje (Thunnus albacares), albacora bandolim 

(Thunnus obesus), albacora branca (Thunnus alalunga), albacora azul (Thunnus 

thynnus), e o bonito listrado (Katsuwomus pelamis) (OGAWA, 1999). 

O atum é um produto susceptível a deterioração devido ao pH próximo da 

neutralidade; à sua elevada atividade de água nos tecidos; ao teor de lipídios; aos 

nutrientes facilmente utilizáveis por microorganismos, e a ação destrutiva das enzimas 

presentes naturalmente nos tecidos. Fatores como o número e as espécies de bactérias 

presentes na carne, a falta de higiene do ambiente, utensílios e manipuladores, e ainda o 

transporte e acondicionamento do pescado em local inapropriado com temperatura 

inadequada, aceleram o processo de deterioração aumentando o risco das contaminações 

(SOARES, 1998). 

 

 

2.1 FORMAÇÃO DE HISTAMINA  

 

 

Dentre as contaminações existentes, a química pela histamina é muito 

relevante. Esta é uma amina volátil que pode ser produzida no pescado pela 

descarboxilação bacteriana de grandes quantidades de histidina; quando não houver um 

controle adequado do binômio tempo/temperatura, ou seja, temperatura maior que 4,4°C 

por um período superior a 4 horas (FDA, 2001). A histamina por não ser volátil confere 
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toxidade ao produto quando encontrada em valores acima de 200ppm (ARMSTRONG, 

2002), mesmo o produto não estando ainda deteriorado ou inaceitável 

organolepticamente. As bactérias formadoras das enzimas podem ser desativadas pelo 

congelamento por um longo período (ex. 24 meses), ou pelo cozimento. Porém a toxina, 

não poderá ser eliminada por essas tecnologias, permanecendo o risco para o 

consumidor. 

Associadas à formação de histamina as bactérias mais encontradas são: M. 

morganii, K. pneumoniae, Hafnia alvei, Citrobacter freundii, Clostridium perfringens, 

Enterobacter aerogenes, Vibrio alginolyticus e Proteus ssp. Estas bactérias são 

encontradas geralmente sobre as brânquias e o intestino dos peixes sem originar danos, 

mas que se proliferam após a morte do pescado, pois seus mecanismos de defesa cessam 

permitindo a proliferação exarcebada, e ainda como conseqüência da contaminação pós-

captura (JAY, 2005). 

 Em alguns casos a formação da histamina pode ocorrer antes que o peixe 

seja colocado no convés, pois para sobreviver, o peixe luta muito, elevando sua 

temperatura interna, e acaba morrendo no anzol, podendo levar muito tempo para ser 

recolhido. Sob essas condições, o peixe acelera o rigor mortis, pois ocorreu a conversão  

do glicogênio presente em sua musculatura em acido láctico, causando a diminuição do 

pH,  tornando um ambiente favorável para a proliferação das bactérias (JAY, 2005). Por 

estes motivos, fatores como método de pesca, tamanho do peixe e método do 

resfriamento influenciam na formação da histamina (VIEIRA, 2004). 

Ocorrendo a produção da toxina, a probabilidade do consumidor se intoxicar 

é muito alta, pois esta é resistente à cocção e congelamento, mas o emprego destas 

tecnologias poderá desativar as bactérias formadoras da toxina (FDA). 

O trato gastrintestinal possue duas enzimas que são capazes de inibir a ação 

da histamina, a diaminaoxidase (DAO), e a histamina N-metiltransferase (HMT), mas 

que podem ser bloqueadas se houver uma ingestão elevada de histamina ou de outra 

amina biógena como putrecina e cadaverina, ou ainda pelo uso de medicamentos a base 

de isoniazidina, ingestão de álcool, doenças grastrointestinais (ARMSTRONG, 2002). 

A detecção geralmente utiliza a analise sensorial, através da percepção de 

odores desagradáveis nos produtos em que não foi respeitado o binômio, mas este 

método não é considerado preciso, sendo incapaz de detectar a histamina. Testes rápidos 
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podem ser realizados na própria empresa utilizando kit Alert Histamine, porém, assim 

como outros testes químicos que podem ser realizados, a validade do seu resultado irá 

depender da amostra, pois a histamina não está presente uniformemente em todo o 

peixe, sendo estabelecido o limite de 50ppm para um pescado seguro para o alimento, 

de 50 a 200ppm possivelmente tóxico, e entre 200 a 1000ppm pescado não apto para o 

consumo, com grande probabilidade de estar tóxico (ARMSTRONG, 2002). 

A Comunidade Européia junto com FDA estabeleceu o valor máximo de 

50ppm de histamina para peixe fresco e de 200ppm para peixe enlatado 

(ARMSTRONG, 2002). 

Assegurar a boa qualidade do produto significa examinar os peixes que 

chegam para garantir que foram manuseados corretamente a bordo; resfriados 

rapidamente após sua morte; controlar a temperatura de refrigeração a bordo; uso 

correto do gelo ou salmoura; manuseio correto durante o descarregamento e transporte; 

utilização do gelo durante o transporte; examinar os peixes sensorialmente na hora do 

recebimento na empresa; controlar a temperatura de refrigeração do salão de 

beneficiamento e controlar o tempo de exposição do peixe a temperaturas que possam 

permitir a formação da histamina durante o processamento (FDA, 2001).  

 

 

2.2 HISTAMINOSE 

 

 

A intoxicação pela histamina nos humanos conhecida por histaminose ou 

intoxicação escombróide, tem como único modo de transmissão a ingestão de produto 

contaminado com altos níveis de histamina e outras aminas. Esta intoxicação é comum 

nos paises que consomem muito peixe, porém, ainda pouco notificada. A globalização 

do comercio propicia casos em todo o mundo. Existem relatados de surtos no Japão e 

EEUU, mas no Brasil não há dados (SSSP, 2003).  

Todas as pessoas são suscetíveis à toxina escombróide, ou histamina; 

entretanto, os sintomas são mais severos em pessoas idosas, e não hígidas e naquelas 

que tomam medicação do tipo isoniazidina, ou doxiclina, isto é, podem dificultar a 
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quebra da toxina pelas enzimas presentes no trato gastrintestinal, a diaminaoxidase 

(DAO), e a histamina N-metiltransferase (HMT), (SSSP, 2003). Seu período de 

incubação pode variar de trinta minutos após a ingestão do produto contaminado até 

duas horas (SSSP, 2003). 

 

 

2.3 SINTOMAS E TRATAMENTO 

 

 

Os sintomas iniciais da histaminose são dormência, formigamento, sensação 

de queimação nos lábios, erupções cutâneas no tronco superior e queda de pressão. 

Freqüentemente há queixa de dor de cabeça, pruridos na pele, evoluindo para náuseas, 

vomito diarréia, podendo requerer hospitalização, especialmente para pessoas idosas. A 

doença é geralmente leve e se resolve normalmente em três horas, podendo, contudo, 

permanecer por alguns dias, nos casos mais graves (SSSP, 2003). 

Diante do quadro clinico, inicio dos sintomas, historia de ingestão de 

produto suspeito e analise dos alimentos com altos índices de histamina, pode ser 

confirmado o diagnostico. O tratamento deve ser realizado com anti-histamínicos, 

epinefrina e bronco dilatador, esteróide e controle da pressão arterial. Em casos de 

maior ingestão de produto contaminado, uma lavagem estomacal pode ser realizada 

seguida da administração de carvão mineral. O tratamento deve ser realizado dentro da 

primeira hora (SSSP, 2003). 

 

 

2.4 MEDIDAS DE CONTROLE 

 

 

Como medida de controle deve ocorrer a notificação dos surtos 

imediatamente às autoridades de vigilância epidemiológica, municipal, regional ou 

central, para que desencadeie a investigação e identificação da fonte, e o controle da 
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transmissão através de medidas preventivas, como o recolhimento do produto (SSSP, 

2003). 

 Orientações quanto à conservação e refrigeração dos alimentos, evitando a 

exposição em temperatura ambiente inadequada, que são fatores de proliferação de 

bactérias, e a não ingestão de pescado de origem duvidosa, devem ser fornecidas aos 

consumidores e donos de estabelecimentos (SSSP, 2003). 

 

 

 

 



 17

3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 GERAL 

 

 

 O presente trabalho tem como objetivo acompanhar o desembarque, 

transporte e beneficiamento do atum, observando o controle do binômio 

tempo/temperatura realizado pelos estagiários e funcionários do entreposto, evitando 

desta forma a formação de histamina. 

 

 

3.2 ESPECÍFICO 

 

 

• Verificar as condições de manipulação e armazenamento do produto no entreposto 

de pescado. 

• Verificar as condições de transporte do produto até o estabelecimento comprador.  

• Correlacionar os dados obtidos e descritos nas planilhas com o binômio 

tempo/temperatura (4,4°C/ 4 h) estabelecido pelo FDA. 
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4 METODOLOGIA   

 

 

4.1 LOCAL DO ESTUDO 

 

 

Os dados contidos nesta monografia foram obtidos nas dependências de uma 

indústria de pescado, situada na Região Metropolitana do Recife, Região Nordeste do 

Brasil. Esta é contratada por uma empresa chinesa, para beneficiar seu produto, na qual 

arrenda embarcações de bandeira panamenha com tripulação chinesa, para a pesca de 

atuns e afins. 

 

 
4.2 TÉCNICA UTILIZADA 

 

 

Será analisado o binômio tempo/temperatura através de anamenese com os 

responsáveis pela recepção do produto nos entrepostos, e pela aferição da temperatura 

utilizando termômetros analógicos. Estas informações serão armazenadas em 

planilhas que constam o dia e hora do recebimento do produto no entreposto, o dia e 

hora em que está sendo realizada a análise, se o gelo para a conservação no transporta 

está suficiente ou não, a espécie do atum e outras observações pertinentes. 
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5 ESTUDO DE CASO 

 

 

 5.1 DESCRIÇÃO DAS EMBARCAÇÕES 

 

 

As capturas são feitas por dezenove embarcações, que possuem em 

média vinte e quatro metros de comprimento total, com cento e vinte toneladas brutas 

de arqueação. Possuem aproximadamente doze compartimentos de carga frigorífica, 

onde dez são utilizadas para o pescado capturado, e as demais para armazenamento de 

mantimentos e iscas. 

O aparelho utilizado para a captura é o espinhel de superfície, com 

aproximadamente 130 km de linha principal, ligados a este, samburás demarcando as 

linhas secundárias com aprox. 20m de comprimento e 40m de espaçamento entre as 

mesmas. 

São realizados em média de vinte a vinte e dois lançamentos num 

período aproximado de trinta dias, levando cada lançamento nove horas e doze horas 

para seu recolhimento. 

Quando o peixe esta vivo é utilizado uma argola metálica que corre pela 

linha secundária até o contato com o peixe, acionando um choque de 220volts, 

acelerando sua morte, evitando a tentativa de fuga e a elevação da temperatura interna, 

que antecipa o rigor mortis e favorece a formação de histamina. 

As urnas para peixes frescos são abastecidas com água do alto mar e 

mantidas a uma temperatura que varia entre -1,2 a -1,8°C para sua melhor conservação 

e trocadas quando necessário. Para os peixes congelados a temperatura dos túneis de 

congelamento fica por volta de -37°C, onde ficam em média 10horas, e depois 

transferidos para a urna de congelamento com temperatura aproximada de -29°C. 
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Figura 1: Urna resfriada com salmoura para peixe fresco. 
(Fonte: Santos,2006) 

 
 

5.2 PROCESSAMENTO DO PESCADO A BORDO 

 

Após a captura do atum, e sua subida ao convés inicia-se o manuseio e a 

conservação adequada a bordo. É feita a sangria por uma incisão com auxilio de uma 

faca no final da base de uma das nadadeiras peitorais e pelas guelras. Em seguida é feita 

uma abertura no opérculo do peixe para a retirada das guelras, vísceras, e às vezes as 

gônadas. Este processo ocorre em aproximadamente dez minutos, onde é fundamental a 

agilidade do manipulador, pois as bactérias responsáveis pela deterioração do pescado e 

formação de histamina encontram-se nestas áreas, portanto, quanto mais rápida a 

evisceração maior será a duração do pescado, pois depois que atinge a rigidez 

cadavérica, ocorre uma flacidez muscular gradativa e alterações bioquímicas, 

comprometendo a qualidade da carne devido a autólise, tornando-a mais vulnerável a 

ação de microorganismos.   

Após a evisceração, o peixe é lavado com água do mar e conduzido as 

urnas de armazenamento de peixe fresco, que já estão com água salgada gelada. Os 

atuns menores e as demais espécies capturadas também são eviscerados, lavados e 

conduzidos ao túnel de congelamento e vendidos como produto congelado. 

 

 

5.3 DESEMBARQUE DO PRODUTO 
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Ao atracarem no Porto do Recife-PE, as embarcações são inspecionadas 

pelo Ministério da Agricultura e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), estando dentro das exigências o produto é liberado e o descarregamento é 

iniciado. Este processo é iniciado pelo peixe fresco, onde uma bomba sugadora retira 

parte da água da urna para facilitar a retirada do produto, que é içado por um guindaste 

em lotes de cinco a oito peças, dependendo do tamanho, e colocado sobre uma 

plataforma coberta por borracha e lona, constantemente lavada pela água gelada que sai 

da embarcação, assim como os peixes sobre ela, evitando o aumento da sua temperatura, 

que se encontra por volta de 0 a 1°C. 

 

 

             Figura 2: Retirada do atum da urna e lavagem com água gelada 
                                                     (Fonte: Santos, 2006) 

 
 

                                               

Figura 3: Transferência do atum do barco para plataforma. (Fonte: Santos, 2006) 
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                       Figura 4: Colocação do atum sobre a plataforma para ser  
                             encaminhado ao caminhão.(Fonte:Santos,2006) 
 

 

Em seguida, colaboradores do entreposto juntamente com os estivadores, 

levam os peixes para caminhões isotérmicos, forrados com uma camada de gelo clorado 

a 5ppm e livre de contaminações, em uma proporção de mil quilos de gelo para cem 

peças de atum, formando lotes de aproximadamente cinqüenta peças, sempre 

intercalando ao produto bastante gelo, para evitar a perda da cadeia de frio. Estando o 

caminhão carregado é lacrado e segue em direção a empresa onde será descarregado. 

Toda esta operação é acompanhada por um componente do controle de 

qualidade, que verifica a temperatura dos termos registradores das urnas da embarcação, 

assim como a temperatura de amostras de peixes frescos e congelados, com 

termômetros analógicos, além de verificar a higiene do convés da embarcação, da 

plataforma de recebimento, do caminhão de transporte, dos objetos utilizados pela 

tripulação e colaboradores, e a adequação do uniforme para o serviço. 

 

 

5.4 RECEPÇÃO, BENEFICIAMENTO E EMBARQUE 

  

O caminhão ao chegar à indústria é estacionado na plataforma de 

recebimento é recepcionado por outra pessoa da equipe do controle de qualidade, que 

retira o lacre e verifica se a quantidade de gelo está suficiente, e os lotes bem formados. 

A partir desse momento são aferidas temperaturas das amostras do começo, meio e fim 
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do caminhão, onde são colocadas em mapas específicos para recepção, beneficiamento 

e embalagem de atum. 

 

                  Figura 5: Aferição da temperatura do atum (Fonte:Santos,2006)                                
 

Logo em seguida, o atum é classificado com fitas coloridas de acordo 

com a sua espécie, consistência e coloração da carne, para facilitar sua comercialização. 

Para esta classificação utiliza-se um canudo metálico denominado de sashibo, na qual se 

retira uma pequena amostra, que vai da superfície ao interior do músculo, próximo as 

nadadeiras. As espécies de atum comercializadas como peixes frescos neste entreposto 

são: a albacora laje (Thunnus albacares), conhecida também por Yellow fin (YF), e a 

albacora bandolim (Thunnus obesus), conhecida por Big eye (BE). Esta última, de valor 

comercial maior, na classificação recebe uma fita a mais de cor preta, juntamente com 

as fitas de coloração vermelho amarela, azul, verde e rosa.  

 

Figura 6: Perfuração com o sashibo para classificação da carne do atum. 

 (Fonte: Santos, 2006) 
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Após esta etapa, são retiradas as cabeças e nadadeiras com facões, sobre 

um estrado de resina, em seguida são colocados em mesas de aço inoxidável, onde são 

lavados com água gelada e realiza-se uma incisão de aproximadamente um palmo na 

região ventral, para a retirada das gônadas e restos viscerais.  

 

Figura 7: Retirada da cabeça e nadadeiras do atum. (Fonte: Santos, 2006) 

 

Em seguida o atum é direcionado ao salão de beneficiamento com 

temperatura em torno de 18°C, passando por um óculo, continuando em mesas de aço 

inoxidável, onde mais uma vez é lavado com água hiperclorada gelada, sendo feito o 

toalete utilizando facas, colheres e escovas de nylon. 

 

    Figura 8: Toalete do atum feito com água clorada gelada, escova e facas.  

(Fonte: Santos, 2006) 
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 Logo após o atum é enxugado, pesado e acondicionado em caixas de 

papelão forradas com plástico e espuma, para proteger e diminuir o impacto no 

transporte, sendo adicionados gelpac (gel congelado de citrato de sódio) no abdômen e 

laterais do produto para manter a temperatura até seu destino. 

 

 Figura 9: Pesagem do atum. (Fonte: Santos, 2006) 

 

 

   Figura 10: Acondicionamento do atum em caixas de papelão forradas 
(Fonte: Santos, 2006) 

 

As caixas são lacradas com fitas auto-adesivas, identificadas, pesadas e 

levadas para câmaras de espera ou para uma carreta pré-resfriada a uma temperatura de 

–10°C, que levará o produto até o aeroporto, sendo todo este processo monitorado pelo 

controle de qualidade da empresa e registrado em mapas. 
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Figura 11: Identificação e fechamento da caixa com atum.(Fonte:Santos,2006) 

 

 

5.5 CONTROLE DE QUALIDADE DURANTE O BENEFICIAMENTO 

 

 

Durante todas as etapas do processamento, a equipe do controle de 

qualidade tem a preocupação de manter o binômio tempo/temperatura sob controle, 

assim como evitar possíveis contaminações físicas, químicas e biológicas no decorrer 

do processamento. 

O produto tem sua temperatura aferida em todas as etapas, e quando 

observado seu aumento, aproximando-se do limite crítico de 4,4°C é rapidamente 

imergido em um tanque com água gelada, para a redução da mesma. Esta medida, junto 

com o controle do tempo, torna-se de fundamental importância para o atum, evitando a 

formação de histamina, toxina encontrada nos peixes da família Scombridae e 

Scomberesocidae, produzida pela ação de bactérias que promovem a descarboxilação da 

histidina encontrada no músculo do peixe (VIEIRA, 2004).  

Após as observações, as informações obtidas pelo controle de qualidade 

em relação à temperatura são registradas em formulários. Quando ocorrem falhas na 

produção, ações corretivas são tomadas de imediato, e registradas em formulários, para 

não prejudicar a qualidade do produto e colocar em risco a saúde do consumidor. 
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Tabela 1 – Mapa de controle da temperatura nas etapas do beneficiamento do atum. 

(Fonte: Santos, 2006) 

 

Durante todo o processamento foi verificado que a temperatura variava 

entre -1 e 2°C, estando dentro do binômio estabelecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: __/__/__      Hora:___________  Lacre n°:____________  

Placa do veículo: _________    Gelo:  suficiente (   )   insuficiente (   )   sem gelo (   ) 

Espécie:____________________  Responsável:_____________________ 

     

      Temperatura  

                                                 Local 

        Recepção Evisceração       Embalagem 

             T1    

             T2    

             T3    

             T4    

Obs.:_______________________________________________________________________ 
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6 ASPECTOS CRÍTICOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

 

Observou-se que as ferramentas utilizadas pelos tripulantes dos barcos, 

em sua maioria estavam enferrujadas, podendo ocasionar contaminações no produto 

capturado, devendo ser substituídas por novas. 

Outro ponto observado em relação ao desembarque do produto foi o 

período de tempo levado entre o içamento dos peixes pelo guindaste até a plataforma, 

antes de serem colocados no caminhão. E algumas vezes o produto passava muito 

tempo exposto ao sol no convés do barco ou na plataforma, o que possibilita o aumento 

da temperatura do peixe. Como medida de controle era dava-se um banho com salmoura 

gelada vinda das urnas dos barcos, para que desta forma o atum tivesse sua temperatura 

reduzida, diminuindo a possibilidade da formação de histamina. 

É de fundamental importância que ocorram treinamentos periódicos com 

os colaboradores da empresa e do porto, mostrando a importância do cuidado e rapidez 

no processo de beneficiamento, para evitar o aumento da temperatura do produto e 

principalmente, com os hábitos de higiene pessoal, para ser evitada a contaminação por 

agentes microbiológicos. 
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7 CONCLUSÃO 
 

 

Devido à importância do controle do binômio tempo/temperatura para inibir 

a formação de histamina, e também o controle de outros tipos de contaminações 

químicas, físicas e microbiológicas, o emprego de programas como: Análise dos Perigos 

e Pontos Críticos de Controle (APPCC), Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Programa 

Padrão de Higiene Operacional (PPHO), tornaram-se fundamentais nos entrepostos de 

pescado, e essenciais para assegurar a inocuidade do produto que chega a mesa do 

consumidor, garantindo saúde e qualidade de vida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30

REFERÊNCIAS 
 

 

 

ARMSTRONG, F.J. Control de la formación de histamina durante el deterioro del      
pescado. Lima, 2002,10 p. 
Disponível:http://tarwi.lamolina.edu.pe/~/leojeri/control%20histamina%20pescado.doc. 
Acesso em: 20 setembro 2005 

 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. Guia de controle de perigos em peixes e 
produtos pesqueiros. Formação em escombrotoxina. 3° ed., EUA: Rockville, cap 7, 
2001 p. 46-62. 

 

HAZIN, F. H. V., TRAVASSOS, P. E., GERBER, F. O., SOARES, E. P. JUNIOR, R. 
B. P. Manual prático para o beneficiamento do atum a bordo. 2003, 15p. 

 

IBAMA/CEPENE. Relatório da segunda reunião do grupo permanente de estudos 
sobre atuns e afins. Tamandaré, 1998, 49p. 

 

JAY, M. J. Microbiologia dos alimentos. 6°ed., Porto Alegre: Artmed, 2005, cap 31, p. 
657-658. 

 

OGAWA, M., MAIA, E. L.  Manual de pesca. São Paulo: Varela, v. 1, 1999, 430p. 

 

PAIVA, M. P. Recursos pesqueiros estuarinos e marinhos do Brasil. Fortaleza: 
EUFC, 1997, 278p. 

 

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Manual das doenças 
transmitidas por alimentos. São Paulo. 2003. Disponível em: 
http.//www.cve.saude.sp.gov.br/htm/hídrica/Escombróide.htm. Acesso em: 9  setembro 
2005    

 

SOARES, V. F. M., VALE, S.R., JUNQUEIRA, R. G. et al. Teores de histamina e 
qualidade físico-química e sensorial de filé de peixe congelado. Ciênc. Tecnol. 
Aliment., Out./Dez. 1998, vol.18, n. 4, p.462-470.  

 

VIEIRA, R. H. S. F. Microbiologia, higiene e qualidade do pescado. São Paulo: 
Varela, 2004, cap 4, p. 64-65. 

 
 


