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RESUMO 

O desenvolvimento de produtos de valor agregado do pescado tem gerado muitas 

pesquisas, principalmente com espécies provenientes da aquicultura, com a finalidade de 

abordar aspectos tecnológicos e nutricionais do pescado que suscitam o desenvolvimento 

industrial. O objetivo geral desta pesquisa foi o de elaborar e caracterizar físico-química, 

microbiológica, nutricional e sensorialmente de almôndegas a partir de carne mecanicamente 

separada-CMS de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) e pirarucu (Arapaima gigas) 

provenientes de cultivo, com aplicação na merenda escolar. Esse estudo visou especificamente 

a elaboração, no cálculo do rendimento e obtenção de planilhas de custos, a sua caracterização 

através da avaliação de seus aspectos físicos, químicos, microbiológicos, nutricionais e 

sensoriais. A escolha das espécies utilizadas recaiu sobre a demanda da indústria, tendo sido as 

tilápias do Nilo e os pirarucus coletadas de pisciculturas de dois municípios no Estado do Ceará. 

As amostras foram beneficiadas na indústria seguindo fluxograma padrão. A caracterização das 

almondegas de pescado e da CMS foram determinadas pelas análises físico-químicas (pH e 

Atividade de água - Aw), pela composição proximal (umidade, proteína, lipídeos, cinzas e 

carboidratos) e pelo perfil de aminoácidos. As análises microbiológicas foram realizadas para 

Estafilococos coagulase positiva, coliformes a 45 °C e Salmonella sp. Para as almôndegas 

foram realizadas as mesmas análises microbiológicas considerando uma vida de prateleira no 

período de 90 dias. A análise sensorial para as almondegas foi por meio da aplicação do teste 

de aceitabilidade global, segundo as normas do PNAE (2010). O rendimento médio de 34,5% 

para o filé da tilápia do Nilo e de 26,7% para a CMS, em relação ao peixe inteiro e 70,0% em 

relação ao dorso. O rendimento para o filé de pirarucu foi de cerca de 52,2% e da CMS 9,0%, 

em relação ao peixe inteiro e 47,7% em relação ao dorso. Os resultados das planilhas de custo 

de filé de tilápia do Nilo apresentaram valores de R$ 36,14/kg (USD $ 11.06) e para o filé de 

pirarucu os valores de R$ 31,0/kg (USD $ 9.49), valores que não se aplicam à merenda escolar. 

No caso da CMS para a produção almôndega de tilápia do Nilo o valor ficou em R$ 8,16/kg 

(USD $ 2.50) e a CMS para a produção almôndega de pirarucu o valor foi de R$ 10,4/kg (USD 

3.18). Esses dois valores encontrados, são plenamente aceitáveis e viáveis para os produtos de 

merenda escolar, pois, estão abaixo do que é praticado no mercado de produtos institucionais 

(R$ 15,00/kg) (USD $ 4.59). As CMS apresentaram maiores teores proteico (21% e 20%) e 

maior umidade (76% e 76,8%) em comparação às almondegas de pescado das mesmas espécies 

respectivamente proteína (17% e 18%) e umidade (72% e 71%), que também são valores muito 

aceitáveis. Por outro lado, as almôndegas (tilápia do Nilo e pirarucu) apresentaram maiores 

teores de lipídios (7% e 8,1%), carboidratos (2,5% e 1,3%) e cinzas (1,5% e 1,6%) que a CMS, 

em virtude do uso de insumos (sal, temperos e ligantes). O perfil de aminoácidos das 

almôndegas de pescado foi semelhante entre as espécies estudadas, apresentando alto valor 

nutricional, pela sua composição de aminoácidos essenciais. As análises microbiológicas 

demonstraram que os produtos derivados das duas espécies estão dentro do padrão sanitário 

exigido pela legislação e que o teste de vida de prateleira foi satisfatório. A análise sensorial 

mostrou que as crianças aceitam a merenda escolar em forma de almôndegas de pescado nos 

conceitos conferidos da escala hedônica “gostei” (pirarucu 80,0 %) e “adorei” (tilápia 65,5%). 

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que as almôndegas de pescado elaboradas a 

partir de CMS de tilápia do Nilo e pirarucu, têm um indicativo fortíssimo para utilização na 

merenda escolar, visto que a quantidade de aminoácidos essenciais encontrados nesse estudo 

superou as necessidades diárias desses aminoácidos recomendados pela FAO/WHO, além de 

apresentarem atributos físico-químicos, nutricionais, microbiológicos e sensoriais desejáveis 

servindo de estímulo para o aproveitamento integral de pescado em produtos de valor agregado. 

 

Palavras-chave: piscicultura, CMS, almôndegas de pescado, testes de aceitabilidade. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The development of value-added fish products has generated a large number of research studies, 

especially with species from aquaculture, aimed at addressing the technological and nutritional 

aspects of fishery that might boost industrial development. This Doctorate Thesis seeks to 

develop and characterize the physiochemical, microbiological, nutritional and sensorial 

character of the meatballs made from mechanically deboned (MDM) meat of farm-grown Nile 

tilapia (Oreochromis niloticus) and pirarucu (Arapaima gigas), and their application in school 

meals. The specific goals were to prepare, calculate the yield, obtain the cost spreadsheets and 

ultimately carry out their characterization, by assessing their physical, chemical, 

microbiological, nutritional and sensory aspects. The choice of species used in this study was 

based on the industry’s demand and  the Nile tilapia and pirarucu were collected from fish farms 

in two cities in the state of Ceará, both processed in the industry in a standard process. The 

characterization of fish meatballs and the MDM was determined by a physiochemical analysis 

(pH and water activity Aw), proximal composition (moisture, protein, lipids, ashes and 

carbohydrates) and the amino acid profile. The microbiological analyses were carried out for 

positive coagulase Stafilococos tests, coliforms at 45° C and Salmonella sp. For the meatballs 

were made the same microbiological analyzes considering a shelf life of 90 days. The sensory 

analysis conducted for the meatballs was accomplished through the application of global 

accessibility test, in accordance with the standards of PNAE(2010). The average yield of 34.5% 

for the Nile tilapia fillet and 26.7% for the MDM, in relation to the whole fish and 70.0% as 

compared to the headless carcass. The average yield for the pirarucu fillet was about 52.2% 

and 9.0% for MDM, as compared to the whole fish and 47.7% in relation to the headless carcass. 

The results of the cost spreadsheets for Nile tilapia fillet had values of BRL 36.14/kg (USD 

11.06) and for the pirarucu fillet the values amounted to BRL 31.0/kg (USD 9.49), values that 

are not suitable for school meals. In the case of MDM for Nile tilapia meatball production, the 

value stood at BRL 8,16/kg (USD 2.50) and for pirarucu meatballs the value was BRL 10.4/kg 

(USD 3.18), values that are acceptable and viable for school meals products, as they rank below 

what is practiced in the school lunch market (BRL 15.00/kg) (USD 4.59). Both MDM presented 

higher protein contents (21% and 20%) and higher humidity (76% and 76.8%) as compared to 

fish meat balls of the same species, respectively (17% and 18% for protein) and (72% and 71% 

for moisture), which are quite acceptable values as well. On the other hand, the meatballs (Nile 

tilapia and pirarucu) showed higher levels of lipids (7% and 8.1%), carbohydrates (2.5% and 

1.3%) and ashes (1.5% and 1.6%) than MDM, due to the use of inputs (salt, seasonings and 

binders). The amino acid profiles of the fish meatballs were similar, showing high nutritional 

value, due to their composition of essential amino acids. The microbiological analysis has 

shown that derivatives of the two species are within the sanitary standards required by the 

legislation in force, and that the shelf life test turned out to be satisfactory. Sensory analysis 

demonstrates that the school meals in the form of fish meatballs were widely accepted by most 

children, within the concepts of the hedonic scale: Like it (pirarucu 80%) and Love it (tilapia 

65.5%). Based on the results obtained, one may conclude that the fish meatball prepared from 

MDM of Nile tilapia and pirarucu, strongly indicates that they are recommended for use in 

school meals, since the amount of essential amino acids found in this study surpassed 

recommended daily requirements of these amino acids by FAO / WHO, as they have all the 

desirable physiochemical, nutritional, microbiological and sensory attributes, besides 

stimulating the full utilization of fishery inputs in value-added products. 

 

Key-words: fish-farming, MDM, fish meatballs, tests of acceptability. 
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ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ALMÔNDEGAS DE TILÁPIA 

(Oreochromis niloticus) E PIRARUCU (Arapaima gigas) CULTIVADOS: APLICAÇÃO 

NA MERENDA ESCOLAR. 

 

 

INTRODUÇÃO GERAL 

No final de 2011 houve uma demanda da indústria de processamento de pescado em 

Fortaleza, pelo desenvolvimento de um produto de valor agregado que fosse de uma espécie de 

peixe de cultivo que não a tilápia, e que pudesse ser introduzido no mercado de produtos para 

alimentação institucional. Na ocasião foram observadas algumas espécies, em especial as de 

peixe amazônicos aclimatados no Nordeste. A escolha recaiu sobre o pirarucu (Arapaima 

gigas), em virtude do seu desempenho zootécnico em cultivo e também pela facilidade de 

termos alguns produtores próximos de Fortaleza. A tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) 

também foi utilizada nesse estudo, para fazermos um comparativo com o pirarucu. 

Esse estudo trata sobre a elaboração e a caracterização de almondegas de tilápia do Nilo, 

Oreochromis niloticus e pirarucu, Arapaima giga cultivados com aplicação na merenda escolar. 

A pesquisa foi motivada pela falta de informações sobre processamento de produtos de valor 

agregado (almôndegas) do pirarucu, uma espécie com grande potencial de ser aproveitado pela 

indústria de beneficiamento de pescado, em virtude da demanda pelos seus produtos para serem 

utilizados na alimentação institucional. 

A Tese está apresentada em três capítulos. O primeiro capítulo traz uma revisão da 

indústria de produtos derivados da pesca e aquicultura, a partir de um panorama da produção 

mundial de pescado, o mercado mundial e brasileiro do pescado, a importância do pescado, e 

da piscicultura, até um detalhamento das duas espécies constante da Tese, incluindo a 

tecnologia de processamento do pescado com ênfase sobre a Carne Mecanicamente Separada-

CMS, o porquê da escolha dessas espécies, e um relato sobre os dados da merenda escolar no 

Brasil e no estado do Ceará. Além disso há a explanação do porquê dessa Tese ser um trabalho 

inédito, e finalmente os objetivos geral e específicos do trabalho. 

No segundo capítulo, o Artigo 1 apresenta descrições e resultados obtidos a partir do 

desenvolvimento de produtos de valor agregado que tem gerado muitas pesquisas, 

principalmente com espécies provenientes da aquicultura, com a finalidade de abordar aspectos 

tecnológicos e nutricionais do pescado que suscitam o desenvolvimento industrial. Neste 
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contexto, o segundo capítulo tem como objetivo a elaboração, o cálculo do rendimento e 

obtenção de planilhas de custos de almôndegas produzidas com tilápia do Nilo e pirarucu, para 

utilização na merenda escolar, visando oferecer subsídios para os frigoríficos de beneficiamento 

do pescado. 

O terceiro capítulo apresenta o Artigo 2 que aborda a caracterização físico-química, 

microbiológica, nutricional e sensorial de almôndegas de tilápia do Nilo e pirarucu cultivados 

com aplicação na merenda escolar. Foram realizadas pesquisas para estabelecer padrões de 

identidade e qualidade da CMS de espécies tropicais (tilápia e pirarucu) e suas possíveis 

aplicações na indústria de alimentos. Vale ressaltar ainda que esse é um dos primeiros trabalhos 

a avaliar os aspectos físico-químicos, microbiológicos, nutricionais e sensoriais mais a 

estatística de almondegas de Pirarucu. 

Após os três capítulos são apresentadas as considerações finais junto com a abordagem 

geral dos assuntos e as recomendações para a difusão de pesquisas, ressaltando a importância 

do ineditismo de trabalhar com produtos de valor agregado (almôndegas) de suma importância 

para a indústria e para futuras pesquisas com a tecnologia do pescado do pirarucu. 

O objetivo geral desta Tese de Doutorado foi o de elaborar e caracterizar físico-química, 

microbiológica, nutricional e sensorialmente as almôndegas de pirarucu e tilápia do Nilo 

provenientes de cultivo, com aplicação na merenda escolar, visando oferecer subsídios para a 

indústria de processamento do pescado. 

 Os objetivos específicos desta Tese, foram: determinar o rendimento do filé, CMS e da 

almôndega do pirarucu e da tilápia do Nilo; avaliar a viabilidade econômica dos produtos 

(almôndegas) para a merenda escolar, através de elaboração de planilha de custo; determinar a 

composição físico-química através do pH, atividade água (Aw), análise proximal das 

almôndegas; caracterizar nutricionalmente as almôndegas de pirarucu e de tilápia do Nilo 

congeladas, quanto ao perfil de aminoácidos; realizar análises microbiológicas dos produtos 

elaborados a base de CMS de pirarucu e da tilápia do Nilo congelados; realizar análise sensorial 

da almôndega de pirarucu e da tilápia do Nilo, em estudantes da rede pública de ensino; realizar 

análise estatística dos resultados da análise sensorial. 
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CAPITULO 1 - A INDÚSTRIA DE PRODUTOS DERIVADOS DA PESCA E 

AQUICULTURA: UMA REVISÃO 

1.1 INTRODUÇÃO 

A produção de pescado mundial tem crescido constantemente nas últimas cinco 

décadas, de acordo com as informações levantadas no Estado Mundial da Pesca e Aquicultura, 

publicado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, 2016). 

A produção mundial de pescado atingiu em 2014 uma marca de 167,2 milhões de 

toneladas, sendo que 20,9 milhões de toneladas não foram utilizados para fins alimentícios. A 

pesca extrativista contribuiu com 93,4 milhões de toneladas (Tabela 1). Apesar do ligeiro 

aumento, comparado aos dois anos anteriores, à atividade pesqueira extrativista segue 

praticamente estável desde o final da década de 1980, devido à sobre exploração.  

A produção aquícola mundial para o mesmo ano de 2014 foi de 73,8 milhões de 

toneladas, considerando que em 1974 a aquicultura fornecia apenas 7% de pescado para 

consumo humano, e que essa participação aumentou para 26% em 1994, e 39% em 2004, o ano 

de 2014 tornou-se um marco, haja vista que pela primeira vez a aquicultura superou a pesca no 

abastecimento de pescado para consumo humano. Isso porque os 20,9 milhões de toneladas não 

utilizados com produtos alimentícios são oriundos principalmente da pesca extrativista, como 

por exemplo das capturas de anchovetas (Engraulis ringens), que em sua maioria é reduzida a 

farinha de peixe.  

O pescado como fonte alimentar tem aumentado a uma taxa média anual de 3,2%, no 

período de 1961 a 2013, enquanto o crescimento populacional mundial está a 1,6%, sendo esse 

um dos fatores que contribuíram para o aumento do consumo per capita de 9,9 kg em 1960 para 

19,7 kg em 2013, com estimativas preliminares para além de 20 kg no ano de 2014 (Tabela 1). 

Entretanto, outros elementos como a ascensão da renda familiar, a urbanização, e a forte 

expansão da produção de peixe e dos canais de distribuição mais eficientes, ajudaram a 

impulsionar este aumento do consumo. Prova disso é que em 1960, 67% de toda produção de 

pescado foi utilizado para o consumo humano, já em 2014 bateu os 87%, ou seja, mais de 146 

milhões de toneladas; desses 67 milhões de toneladas, ou seja 46% eram vivos, frescos ou 

refrigerados. O resto da produção para fins comestíveis foi 12% (17 milhões de toneladas) na 

forma seca, salgados e defumados, 13% (19 milhões de toneladas) em conservas e 30% (44 

milhões de toneladas) sob a forma congelada (FAO, 2016).  
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Tabela 1. Produção e utilização da pesca e aquicultura no mundo 

 2009 2010 2011 2012 2013  2014 

      (Milhões de 

toneladas) 

Produção      

Pesca de Captura       

Continental 10,5 11,3 11,1 11,6 11,7 11,9 

Marinha 79,7 77,9 82,6 79,7 81,0 81,5 

Total de capturas  90,2 89,1 93,7 91,3 92,7 93,4 

Aquicultura       

Continental 34,3 36,9 38,6 42,0 44,8 47,1 

Marinha 21,4 22,1 23,2 24,4 25,5 26,7 

Total Aquicultura 55,7 59,0 61,8 66,5 70,3 73,8 

Total 145,9 148,1 155,5 157,8 162,9 167,2 

Utilização       

Consumo Humano 123,8 128,1 130,8 136,9 141,5 146,3 

Usos não alimentar 22,0 20,0 24,7 20,9 21,4 20,9 

População (Bilhão) 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 

Consumo de pescado 

per capita 

18,1 18,5 18,6 19,3 19,7 20,1 

Fonte: FAO, 2016. 

 

De acordo com o Estado Mundial da Pesca e Aquicultura da FAO (2016), o número de 

espécies utilizadas na aquicultura foi de 580 no ano de 2014, incluindo peixes (362 espécies, 

inclusive os híbridos), moluscos (104), crustáceos (62), anfíbios e répteis (6), invertebrados 

aquáticos (9), e algas (37). Essas espécies são cultivadas em todo o mundo com uma variedade 

de sistemas e instalações de cultivo, utilizando água doce, água salobra e água marinha. 

Os 73,8 milhões de toneladas de pescado oriundo da aquicultura tiveram um valor 

estimado de US $ 160,2 bilhões, consistindo de 49,8 milhões de toneladas de peixes ósseos (US 

$ 99,2 bilhões), 16,1 milhões de toneladas de moluscos (US $ 19 bilhões), 6,9 milhões de 

toneladas de crustáceos (US $ 36,2 bilhões) e 7,3 milhões de toneladas de outros animais 

aquáticos, incluindo anfíbios (US $ 3,7 bilhões).  

As mesmas estimativas recentes da FAO indicam que 56,6 milhões de pessoas (37,8 

milhões de pescadores e 18,7 milhões de aquicultores) estavam envolvidas no setor primário da 

pesca e aquicultura em 2014, desse total, 36% estavam envolvidos em tempo integral, 23% 

tempo parcial, o restante eram pescadores ocasionais. No geral, as mulheres representavam 

mais de 19% de todas as pessoas diretamente envolvidas no setor primário da pesca em 2014. 

A proporção de mulheres ultrapassa 20% em pesca de águas interiores e até 90% em atividades 

secundárias como por exemplo, processamento do pescado. A FAO (2016) estima que, 

globalmente, a pesca e a aquicultura asseguram a subsistência de 10 a 12% da população do 

mundo.  

Os peixes são um dos produtos alimentícios mais comercializados no mundo. Ainda de 

acordo com a FAO (2016), cerca de 200 países relataram exportações de produtos “peixe” e 
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produtos da pesca no ano de 2014, chegando a representar cerca de 9% do total das exportações 

agrícolas e 1% do comércio mundial de mercadorias em termos de valor. As exportações 

pesqueiras atingiram US$ 148 bilhões em 2014.  

Já a produção aquícola brasileira segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2015) para o ano de 2014 alcançou uma marca de 561.439 toneladas gerando 

uma receita de R$ 3,9 bilhões (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Evolução da produção aquícola brasileira 2013 a 2015. 

PRODUÇÃO 

BRASILEIRA 

2013 2014  2015 

Piscicultura Continental 

(toneladas) 

392.492 474.329 483.241 

(+1,88) 

    

Camarões 

(toneladas) 

64.668 65.018 69.859 

(+7,45) 

    

Ostras, vieiras e mexilhões 

(Kg) 

19.359 22.091 21.063 

(-4,65%) 

 

Pós-larva de camarões 

 

11.178.767 

 

13.753.293 

 

17.044.028 

(milheiros) 

 

Alevinos 

 

 

818.850 

 

 

797.427 

(+23,93%) 

 

955.614 

(+19,84) 

    

 

Sementes de ostras, vieiras 

e mexilhões (milheiros) 

 

 

66.956 

 

66.680 

 

66.504 

(-0,26%) 

    

Fonte: IBGE, Pesquisa da Pecuária Municipal (2013, 2014 e 2015) 

 

1.2 IMPORTÂNCIA DO PESCADO 

Os alimentos oriundos do ambiente aquático (conhecidos como pescado) são uma 

excelente fonte de macronutrientes e micronutrientes necessários para uma dieta saudável. O 

consumo desse alimento traz vários benefícios à saúde, incluindo a proteção contra doenças 

cardiovasculares, o auxílio no desenvolvimento do sistema nervoso do feto e do recém-nascido. 

Os especialistas concordam que os efeitos positivos de um elevado consumo de peixe em grande 

parte superam os potenciais efeitos negativos associado com riscos de contaminação ou 

segurança alimentar (FAO, 2016). 

Mais de 30% da população humana sofre com doenças ligadas à alimentação, seja pela 

falta ou excessivo de nutrientes, causando desnutrição e obesidade respectivamente (TACON e 
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METIAN, 2013). O mesmo autor afirma que 6,6 milhões de crianças a cada ano morrem de 

desnutrição e que de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a obesidade mata 

pelo menos 2,8 milhões adultos. 

A composição bromatológica do pescado, depende da espécie, tamanho, sexo e o estado 

nutricional (YARNPAKDEE et al., 2014), contudo, representam uma das proteínas animal de 

mais qualidade, por ser fonte de aminoácidos essenciais, ácidos graxos poli-insaturados, 

vitaminas, minerais e oligoelementos (SCHMIDT et al., 2015). 

Segundo a FAO, (2014) uma porção de 150 g de peixe fornece cerca de 50 a 60% das 

necessidades diárias de proteína para um adulto. Em 2010, as proteínas do pescado foram 

responsáveis por 16,7% do consumo de proteína animal e 6,5% de todas as proteínas 

consumidas no mundo. Além disso, os pescados são importantes fontes dos ácidos graxos poli-

insaturados como o eicosapentaenoico (EPA) e docosahexaenóico ácido (DHA), fundamentais 

para o desenvolvimento do cérebro e no sistema neural nas crianças, como também tem 

benefícios de saúde para a população adulta, tendo em vista que esses compostos reduzem em 

até 36% dos riscos de doença cardíaca coronária. Ainda segundo a FAO (2014) uma ingestão 

diária de 250 mg de EPA e DHA é recomendada para adultos e 150 mg para crianças, enquanto 

alguns estudos também vêm mostrando que o DHA previne doenças mentais.    

Conforme o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 

Animal (RIISPOA), “pescado” são todos os peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, quelônios 

e mamíferos de água doce ou salgada, usados na alimentação humana (BRASIL, 1984), 

adquiridos através da pesca e aquicultura. 

Segundo a LEI Nº 11.959, DE 29 DE JUNHO DE 2009 a qual dispõe sobre a Política 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca (BRASIL, 2009), a 

aquicultura é uma atividade de cultivo de organismos cujo ciclo de vida em condições naturais 

se dá total ou parcialmente em meio aquático e a pesca é definida como toda operação, ação ou 

ato tendente a extrair, colher, apanhar, apreender ou capturar recursos pesqueiros.  

 

1.3 PISCICULTURA 

A piscicultura é a atividade do cultivo de peixes. Já a Tilapicultura (cultivo de tilápias) 

foi intensificada a partir de 1924 no Quênia e sua expansão para outras partes do mundo se deu 

a partir da Malásia (CAMPO, 2008). Porém, acredita-se que os primeiros cultivos dessa espécie 

tenham sido realizados no Egito 2000 anos antes de Cristo (LOPEZ-FANJUL & TORO, 1990). 
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Recentemente, a FAO (2016) registrou o cultivo da tilápia em 135 países e em todos os 

continentes e os números da produção (Figura 1) mostram que é um dos peixes mais cultivados 

no mundo, com cerca de 3,7 milhões de toneladas para o ano de 2014, que representa cerca de 

7,4% de todos os peixes produzidos.  

 

Figura 01 – Evolução da produção aquícola de tilápia no mundo 

 

Fonte: FAO FishStat (2016). 

 

O Brasil adotou políticas públicas que estimularam a introdução de peixes exóticos em 

seus recursos hídricos (GURGEL & OLIVEIRA 1987), devido a necessidade de aumentar a 

produção pesqueira nos açudes do semiárido e erradicar peixes considerados ‘daninhos’ como 

as piranhas (BRAGA, 1975).  No início da década de 1930 o Departamento Nacional de Obras 

contra as Secas (DNOCS) iniciou os programas de “peixamento”, responsáveis por introduzir 

aproximadamente 42 espécies de peixes e crustáceos, porém apenas algumas dessas espécies 

se adaptaram ao bioma da Caatinga (GURGEL & OLIVEIRA 1987; SILVA, 2009). 

Segundo Gurgel (1998) a tilápia do Congo T. rendalli, foi introduzida no Brasil em 1952 

sendo assim a primeira deste gênero no Brasil. A introdução no Nordeste aconteceu quatro a 

cinco anos depois com o objetivo de tentar conter a excessiva vegetação aquática nos açudes 

da região (SILVA, 2009). Segundo o mesmo autor nos anos 70 foram feitas tentativas sem 

sucesso, de adaptar espécies nativas em cativeiro, desta forma, foram introduzidas as tilápias 

do Nilo, Oreochromis niloticus,e de Zanzibar, O. urolepis hornorum. Recentemente no estudo 

de Schlindwein (2002), foi observado que na capital do Estado do Ceará, Fortaleza, a tilápia é 

conhecida por 94,3% da população e é consumida por 75,9% das pessoas. 

No Brasil a produção de tilápias foi de 169.306 toneladas no ano de 2013 de acordo com 

o IBGE (2013), ou seja 4,9% da produção mundial de tilápias, e quase a metade da produção 
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da aquicultura do país representando 43,1%. As Unidades da Federação com maior 

representatividade foram Paraná, Ceará e São Paulo com valores de 44.748, 30.634, 24.329 

toneladas respectivamente. Os municípios com maior produção no país foram Jaguaribara (CE), 

Santa Fé do Sul (SP) e Orós (CE) respectivamente, com 14.587, 6.486, 5.280 toneladas (IBGE, 

2013). Segundo ainda o IBGE (2015), a produção nacional de tilápia foi de 219.329,3 toneladas 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3. Quantidade de pescado produzida e valor da produção. 

Espécie ou grupo de 

peixes, em ordem 

decrescente de quantidade 

produzida. 

Quantidade 

produzida 

 

 

Total (kg) 

 

 

 

 

% 

 Valor da 

produção 

 

Total 
(1.000 R$) 

 

 

 

 

% 

Total 483.241.273 100,0 3.064.693  100,0 

      

Tilápia 219.329.206 45,4 1.177.643  38,4  

      

Pirarucu 8.386.708 1,7 85.768  2,8 

      

Fonte: IBGE, Pesquisa da Pecuária Municipal (2013, 2014 e 2015). 

 

 

Já na região Norte do Brasil, o pirarucu desde muito tempo possui importância histórica, 

cultural e econômica (CASTELLO, 2004). Os primeiros registros de sua comercialização foram 

através de mantas, seca e salgada, datadas do século XVIII (VERÍSSIMO, 1859) e com grande 

aceitação no mercado, torno-a já na segunda metade do século XIX uma das espécies mais 

comercializadas na região Norte (SANTOS, 2005). Entretanto, com o longo período de intensa 

exploração para consumo humano e ornamentação provocou um declínio nos estoques naturais 

(CHU-KOO & TELLO, 2010). 

Na década de 1970, o comércio do pirarucu se tornou quase extinto nas grandes cidades 

e, em algumas áreas, desapareceu completamente (GOULDING, 1980). Por este motivo, o 

pirarucu em 1975 foi incluído na lista da Convenção sobre o Comércio Internacional das 

Espécies da Fauna e da Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção (CITES). De acordo com o 

Art. 5º da portaria no. 08/96 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), é proibida a captura, o transporte e a comercialização da espécie com o 

tamanho inferior a 150 cm. 

O pirarucu possui grande potencial para a aquicultura, sendo entre os peixes amazônicos 

cultivados o que apresenta melhor taxa de crescimento: de 10 a 15 kg por ano (REBAZA, 

REBAZA e DEZA 2010). Muitos trabalhos se dedicaram a desenvolver um protocolo de cultivo 
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para a espécie (BARD e IMBIRIBA, 1986; IMBIRIBA, 1991; ALCANTARA e GUERRA, 

1992; GUERRA et. al., 2002; PEREIRA FILHO e ROUBACH, 2005; SAAVEDRA ROJAS, 

et. al 2005), no entanto ainda existe dificuldades na criação desta espécie é na produção de 

alevinos, tendo em vista que não existe o controle da reprodução além da alta mortalidade das 

larvas. 

De acordo com a FAO (2016), a produção mundial do Pirarucu para o ano de 2014 foi 

de 11.817 toneladas, o que representou um grande salto de produção (Figura 2). Já a produção 

brasileira do pirarucu segundo o IBGE (2015) foi de 8.386,7 toneladas o que representou um 

valor de R$ 85.768.000 (Tabela 3). 

 

Figura 02 – Produção mundial de pirarucu 

 

Fonte: FAO FishStat (2016) 

 

1.4 A TILÁPIA E O PIRARUCU  

As duas espécies utilizadas nesse estudo foram a tilápia e o pirarucu. As Tilápias fazem 

parte de um grupo taxonômico que inclui três gêneros, tendo como principais diferenças entre 

elas, características reprodutivas, as fêmeas de tilápias do gênero Oreochromis incumbam os 

ovos na boca, caracterizando o cuidado parental. Nas tilápias do gênero Sarotherondon também 

ocorre cuidado parental, porém este mecanismo é realizado pelo macho ou mesmo pelo casal, 

enquanto que animais do gênero Tilapia não oferecem cuidado parental a sua prole (KUBITZA, 

2011). 

As tilápias são originárias da África e do Oriente Médio (FRYER; ILES,1972). 

Aproximadamente 70 espécies de tilápias estão identificadas taxonomicamente, no entanto 

apenas quatro possuem destaque na aquicultura mundial: a tilápia-do-Nilo Oreochromis 
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niloticus; a tilápia de Moçambique, Oreochromis mossambicus; a tilápia azul ou áurea, 

Oreochromis aureus, e a tilápia de Zanzibar, Oreochromis urolepis hornorum (KUBITZA, 

2011). 

A tilápia do Nilo (Figura 3) é um peixe ciclídeos que possui o corpo comprimido 

lateralmente, uma coloração acinzentada e uma linha lateral dividida em dois segmentos 

(EMBRAPA, 2013). Segundo Cuellar (2000) a primeira parte da linha lateral da tilápia do Nilo 

se estende desde o opérculo até os últimos raios da barbatana dorsal, e a parte traseira é onde 

termina abaixo da linha lateral superior para o final do caudal. Ainda segundo o mesmo autor, 

peixes dessa espécie tem boca protrátil com lábios carnudos e dentes grossos, cônicos incisivos 

e possuem uma única narina em cada lado da cabeça (Figura 3). 

 

Figura 3 – Tilápia do Nilo Oreochromis niloticus 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Tilápias da espécie Oreochromis niloticus possuem características intrínsecas, como 

rápido crescimento, consumo de ração desde a fase pós-larval, e apresentam excelente textura 

e sabor de sua carne, com baixo teor de gordura e calorias (0,9g e 117 kcal.100g-1 de carne), 

alto rendimento de filé (35 a 40%) e ausência de espinhos em forma de “Y” (mioceptos). São 

considerados animais rústicos, ou seja, apresentam grande capacidade de adaptação as diversas 

condições de cultivo, tais como variações de pH, baixos teores oxigênio dissolvido na água, 

amônia, temperatura e salinidade, além de tolerância ao manejo e doenças. Possui um hábito 

alimentar onívoro, o qual possibilita assimilação eficiente dos nutrientes em ingredientes de 

origem vegetal nas rações (CASTAGNOLLI, 1992; HILDSORF, 1995; SCHIMITTOU, 1995; 
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ONO e KUBITZA, 2003; ZIMMERMANN e FITZSIMMONS, 2004; SKLAN et. al., 2004; 

YASUI et. al., 2006; DIASKOBERSTEIN et. al., 2007; TEIXEIRA et. al., 2008).  

Tais características tornaram a tilápia do Nilo a espécie modelo da piscicultura nacional, 

destacando-se pela sua distribuição geográfica em quase todo o país, e pela sua importância 

socioeconômica. Gerando seu cultivo milhares de empregos. Entre os diferentes tipos de 

linhagens de tilápias existentes, a linhagem chitralada, denominada também de tilápia 

tailandesa é uma das que melhor se adaptou no Brasil. Segundo Zimmermann (1999) as 

primeiras tailandesas foram trazidas em setembro de 1996 para o Brasil, e apresentavam como 

principal vantagem em comparação com a linhagem pura, o tamanho reduzido da cabeça o que 

lhe conferia um maior rendimento do filé. Esta linhagem Chitralada aparenta ser mais dócil 

quando comparada a indivíduos não selecionados da mesma espécie, e se acredita que a coleta 

de ovos na boca da fêmea para incubação artificial pode ter gerado uma seleção não intencional 

de animais mais serenos (KUBITZA, 2011). Outra diferença dessa linhagem ocorre entre a 

coloração das fêmeas e machos na região gular, onde para as primeiras apresentam uma 

tonalidade amarelada e os machos uma coloração avermelhada (SILVA, 2007). 

Uma outra linhagem de tilápia do Nilo foi desenvolvida por um programa de 

melhoramento genético na Malásia, por pesquisadores do World Fish Center entre 1988 e 1997, 

resultando na linhagem GIFT (Genetically Improved Farmed Tilapia) (GJEDREM, 2012). 

Reprodutores de quatro linhagens naturais do Egito, Gana, Senegal e Quênia, além de mais 

quatro linhagens utilizadas em criações na Ásia resultaram nesse melhoramento genético 

(KUBITZA, 2011). 

As tilápias vermelhas são mutantes genéticos selecionados da tilápia de Moçambique, 

que foram hibridizados com três espécies: O. niloticus, O. aureus e O. urolepis hornorum. A 

primeira linhagem de vermelhas foram introduzidas no Brasil nos anos de 1980 e 1981, sendo 

originárias do cruzamento de fêmeas normais de O. hornorum com machos de coloração 

vermelha dourada de O. mossambicus, oriundos da Flórida (LOVSHIN, 1998). A propagação 

de híbridos vermelhos das Tilápias teve como objetivo satisfazer mercados onde as tilápias de 

coloração original não eram bem aceitas, entretanto sem perder características como: 

prolificidade, crescimento, facilidade de manuseio e despesca e tolerância ao frio e à salinidade    

tendo havido aumento na preferência do consumidor pela tilápia vermelha, incrementando o 

seu valor comercial (KUBITZA, 2011). Uma das tilápias vermelhas mais conhecidas 

globalmente é a “Saint Peter”, linhagem desenvolvida no Estados Unidos, mas que por 

problemas como consanguinidade teve sua propagação limitada (EMBRAPA, 2013). 
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Segundo Bhujel (2011) tilápias se reproduzem em cativeiro não exigindo qualquer 

estimulo, produzindo cerca de mil ovos por desova, embora Kubitza (2011) tenha afirmado que 

a produção de ovos das fêmeas de tilápia pode ser de 4.000 a 5.000 ovos por quilo de peso em 

cada desova. Várias técnicas têm sido desenvolvidas objetivando aumentar a produção de ovos 

de tilápia, a maioria delas envolvendo melhoramento genético (FITZSIMMONS, 2013). 

De acordo com estudos da Embrapa (2013) a reprodução das espécies de tilápia 

cultivadas no Brasil pode ser realizada em tanques de alvenaria ou viveiros escavados, onde os 

animais podem estar livres por todo espaço de cultivo ou confinados em hapas, (estruturas de 

telas, medindo de 6 a 8 m de comprimento, por 1m de largura 1m de profundidade). A proporção 

sexual tanto nos tanques ou viveiros deve ser de 3 fêmeas para um macho. Nas estruturas de 

cultivo os machos constroem depressões côncavas no fundo utilizadas como ninhos (Figura 4), 

assim delimitam um território a ser defendido e atraem as fêmeas para reprodução. Alguns 

fatores que podem determinar a eficiência reprodutiva das tilápias, são: temperatura da água; 

estado nutricional dos reprodutores; densidade de estocagem; estratégia de coleta de ovos ou 

pós larvas; fotoperíodo; canibalismo. 
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Figura 4 – Viveiro com ninhos de tilápias  

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

O cultivo exclusivo de indivíduos machos de tilápias, é uma tendência global que 

predomina no Brasil. Isto porque, os machos apresentam os maiores índices de crescimento e 

ganho de peso quando comparados com as fêmeas, uma vez que as mesmas utilizam parte de 

suas reservas para as atividades reprodutivas (TACHIBANA et al., 2004). Além disso, fêmeas 

de tilápias possuem maturação sexual precoce, o que pode ocasionar a superlotação do ambiente 

de cultivo, além do baixo crescimento dos indivíduos e de uma elevada heterogeneidade no 

tamanho dos peixes, o que torna o controle reprodutivo um fator chave na produção comercial 

destes peixes (PHELPS, 2010). 

Dentre as técnicas utilizadas para o controle reprodutivo, destacam-se a sexagem 

manual, o policultivo com espécies piscívoras, a produção de monossexo por hibridação e a 

reversão sexual com a utilização de hormônios masculinizantes, sendo essa última a técnica 

mais empregada atualmente (MAINARDES-PINTO et al., 2000). Dos hormônios utilizados na 

reversão sexual, o andrógeno sintético 17α-metil testosterona (MT) é o mais utilizado, sendo 

eficaz em mais de 25 espécies examinados (PANDIAN & SHEELA, 1995) e possui a vantagem 

de ser rapidamente excretado após a sua absorção pelos peixes (MAINARDES-PINTO, 2000). 

De acordo com a Embrapa (2013), a engorda da tilápia pode ser desenvolvida em 

diferentes tipos de sistemas produtivos, que podem ser classificados de três modo: (1) quanto 
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ao uso de água, (2) quanto a intensificação da produção e (3) quanto a utilização das espécies 

(Tabela 4).  

 

Tabela 4. Classificação do sistema produtivo aquícola de tilápias  

 

Quanto ao uso de água 

Sistema de água parada ou estático 

Sistema com renovação de água 

Sistema com recirculação de água 

 

Quanto a intensificação da produção 

Sistema extensivo 

Sistema semi-intensivo 

Sistema intensivo  

 

Quanto a utilização das espécies 

 

Cultivos consorciados 

Policultivos 

Monocultivos 

Fonte: EMBRAPA (2013) 

 

A classificação mais utilizada pelos produtores de tilápias no Brasil é a intensificação 

da produção, ou seja, sistemas extensivo, semi-intensiva e intensivo. O sistema extensivo é 

realizado em corpos hídricos lênticos, não havendo interferência humana no cultivo, sendo 

assim não há fornecimento de alimentação suplementar, as tilápias consomem apenas o 

alimento natural. Já no sistema semi-intensivo realizado geralmente em viveiros, ocorrem 

intervenções humanas pela adubação e alimentação artificial, podendo haver ou não aeração 

artificial. O sistema intensivo pode ser realizado em viveiros, tanques-redes, canais “raceway”, 

sendo caracterizada por altas densidades de estocagem utilizadas (SILVA, 2007).  

Quando da introdução das espécies de tilápias no Brasil nos anos de 1970, o sistema 

extensivo foi o mais utilizado (SILVA, 2007). Até o fim da década de 1990, o sistema produtivo 

de cultivo mais utilizado no Brasil era o semi-intensivo, todavia a partir dos anos 2000 a criação 

em tanques-rede começou a ser mais adotada, especialmente em águas da União (SUSSEL, 

2013). As vantagens do sistema produtivo intensivo são: menor variação dos parâmetros físico-

químicos da água; despesca facilitada; fácil deslocamento das estruturas de cultivo; 

intensificação da produção; facilidade de observação dos peixes; redução do manuseio dos 

peixes; diminuição dos custos com tratamentos de doenças; e menor investimento inicial 

(FURLANETO & AYROZA, 2006). Quanto ao investimento financeiro inicial, a diferença 

pode chegar a uma economia de 75% quando comparamos tanque-rede com viveiros escavados 

(GONTIJO et al., 2008). 



15 

De acordo com a CODEVASF (2013) a criação de tilápias pode ser classificada em três 

sistemas quanto ao número de fases de cultivo: sistema monofásico, sistema bifásico e sistema 

trifásico. No sistema monofásico os peixes são estocados com peso unitário médio entre 30 a 

50 g em tanques-rede com malha de 15 a 19 mm e despescados quando atingirem o peso de 

mercado, que no Brasil é acima de 600 g; sendo desta forma cultivados em um único tanque-

rede durante todo o ciclo produtivo. No sistema bifásico existem duas fases: a de cria e a de 

recria. Na fase de recria, os alevinos de 1 g são estocados durante 30 a 60 dias nos chamados 

berçário de 4 m³, com malha entre 5 a 8 mm com densidade inicial de 5.000 alevinos e quando 

atingem peso médio entre 30 a 50 g, são repicados para quatro tanques-rede onde ficam até 

atingirem o peso comercial. A repicagem é um processo de separação em que os peixes são 

separados em grupos com peso e tamanho semelhantes. Por último, no sistema trifásico há uma 

separação completa do ciclo de produção: cria, recria e terminação. A cria é semelhante as 

condições do sistema bifásico, entretanto ao término desta fase os peixes são repicados para 

outros dois tanques-rede e permanecerão neles até um peso médio de 200g, quando são 

transferidos para quatro outros tanques-rede de terminação onde serão despescados quando 

atingirem o peso comercial. Em todos os tipos de sistema de cultivo a densidade final gira em 

torno de 250 peixes/m³.  

Em tempo de escassez de água como o que acontece desde o ano de 2012 no Nordeste, 

é importante atentar as tecnologias que visem a redução em seu uso. Desta forma vem ganhando 

ascensão o sistema de cultivo em bioflocos (BFT), ou também denominado de “Zero Exchange 

Aerobic Heterotrophic culture system” (ZEAH). Segundo Browdy et al., (2001) a grande 

vantagem do sistema ZEAH é a diminuição da emissão de efluentes, além de aumentar a 

produtividade em um menor espaço físico. Tilápias alimentadas com rações contendo diferentes 

teores de proteína bruta (35 e 24%) não apresentaram diferença no seu crescimento nos tanques 

com o sistema BFT, sendo superiores quando comparados ao crescimento dos peixes cultivados 

em águas claras sem bioflocos e alimentados com ração contendo 35% de PB (AZIM, 2008). 

Segundo Avnimelech (2007), os flocos microbianos podem representar cerca de 50% da 

alimentação das tilápias, reduzindo os custos de produção. 

O peixe da espécie Arapaima gigas, é popularmente conhecido como “pirarucu” em 

território brasileiro, sendo essa denominação originária no idioma Tupi, onde “pira” significa 

peixe e “rucu” refere-se à coloração da semente do “urucu”, semelhante a cor vermelha presente 

nas bordas e centro de suas escamas (IMBIRIBA, 1991). 

O pirarucu é um peixe endêmico da bacia Amazônica (CASTELLO, 2008), desta 

maneira a sua distribuição geográfica é restrita à América do Sul, ocorrendo desde a nascente 
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do rio Amazonas aos Andes peruanos, nos tributários do Amazonas, no sistema dos rios 

Essequibo e Rupumuni na Guiana (MIGDALSKI, 1957; SAINT-PAUL, 1986); e na bacia do 

Araguaia-Tocantis (IMBIRIBA et al., 1993). Assim existindo diversas denominações para esse 

organismo, dependendo da localidade a qual está inserida, Warapaima nas Guianas, Paiche nos 

países como Peru, Venezuela, Colômbia e Equador (GANDRA, 2002; NUÑEZ et al., 2011). 

Taxonomicamente, o pirarucu está enquadrado na classe Actinopterygii, formada por 

peixes com raios nas nadadeiras, pertencentes à ordem dos Osteoglossiformes, os quais 

possuem como característica uma língua óssea e nadadeiras dorsal e anal alongadas (LI e 

WILSON, 1996), família Arapaimidae (SOARES; NORONHA, 2007), sendo o pirarucu o 

único representante do gênero Arapaima (GREENWOOD et al., 1966). 

 

 Figura 5 - Pirarucu adulto com 185 Kg e 1,65 m 

  

Fonte: Fishbase, modificado por Lustosa-Neto (2016). 

 

Segundo Chu-Koo e Alcântara, (2009), o pirarucu é a maior espécie de peixe da bacia 

do Amazonas, e considerado como um gigante da ictiofauna de água doce no mundo, tendo em 

vista que pode alcançar naturalmente 200 kg e 3 m de comprimento (CASTELLO, 2004; 

BRANDÃO et al., 2006; TAVARES-DIAS et al., 2010). 

O pirarucu é um peixe carnívoro, porém na fase de alevino alimenta-se principalmente 

do plâncton, à medida com o crescimento sua dieta altera, passando a se alimentar de pequenos 

peixes, crustáceos e insetos (QUEIROZ e SARDINHA, 1999). Independentemente de possuir 

hábito alimentar carnívoro, o que acarreta uma grande exigência elevada proteína, o mesmo 
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pode se habituar com ração comercial, desde que submetido a um treinamento alimentar 

(CAVERO, 2003). 

O pirarucu apresenta uma dificuldade de reprodução em cativeiro que se inicia na 

formação dos casais, tendo em vista que os animais não apresentam dimorfismo sexual 

aparente, exceto durante no período da reprodução, quando os machos exibem uma coloração 

avermelhada escura nas escamas abdominais enquanto na fêmea a cor vermelha é menos intensa 

(FONTENELE 1955; CHU-KOO et al., 2010). Todavia, esse padrão de coloração não é uma 

regra geral como observado por Campos Baca (2001), que em ambos os sexos apenas o lado 

esquerdo dos órgãos sexuais (testículo/ovário) é funcional, enquanto os lados direitos são 

atrofiados. 

Estudos recentes apresentaram efetividade na identificação do sexo objetivando a 

separação de casais para reprodução em cativeiro. Ao analisar peixes imaturos Chu-Koo et al. 

(2009) usando enzima-imuno-ensaio obteve 95% de eficiência na determinação do sexo, 

enquanto o método de laparoscopia utilizado por Carreiro et. al, (2011) obteve 100% de 

precisão por observação direta de ovócitos. 

Com base no comportamento reprodutivo do Arapaima gigas, presume-se que a espécie 

é monogâmica devido à formação de casais e investimento em cuidados parentais, porém Farias 

et. al, (2015) rejeita está hipótese, haja vista que em seus resultados a paternidade múltipla foi 

um fenômeno encontrado no processo reprodutivo da espécie. 

As primeiras investigações da biologia reprodutiva em cativeiro do pirarucu foram 

conduzidas separadamente por Oliveira (1944) e Fontenele (1948), que obtiveram resultados 

semelhantes, relatando que a espécie põe seus ovos em águas lênticas, possui desova parcelada 

e cuidado parental. O animal torna-se sexualmente maduro entre o terceiro ao quinto ano de 

vida, com tamanho médio de 1,6 m e peso de 40 a 50 kg (ARANTES et al., 2010).  

1.5 POR QUE FORAM ESCOLHIDAS ESSAS ESPÉCIES? 

 A realidade do setor de alimentos no Brasil, com o consumidor exigindo conveniência, 

higiene e nutrientes, com as gôndolas dos supermercados invadidas por produtos importados, 

impulsiona ao desafio da obtenção de produtos competitivos, principalmente usando espécies 

exóticas já consolidadas no Brasil (Tilápia do Nilo – O. niloticus), mas também, dando 

oportunidades para espécies nativas da Amazonia (Pirarucu – Arapaima gigas) com grande 

potencial de desenvolvimento e apresentar opções para a indústria de processamento do 

pescado. As interfaces das pesquisas nas áreas de conhecimento de piscicultura e de tecnologia 
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do pescado se estreitaram, pois o recurso pescado cultivado, tão bem sucedido na produção 

nesta última década, depende, para se tornar uma atividade rentável, do beneficiamento e do 

processamento para chegar ao consumidor na forma de produto com valor agregado e 

competitivo. No entanto, o pescado apresentado ao consumidor nem sempre corresponde às 

expectativas em função do preço, mais alto do que outras carnes e se constituindo em produto 

de baixa qualidade, resultado dos problemas de manipulação, conservação e armazenamento 

(GONÇALVES, 2004). 

A aquicultura de água doce tem crescido satisfatoriamente e ganha importância como 

produtora de proteína animal; as espécies autóctones como o pacu (Piaractus mesopotamicus), 

tambaqui (Colossoma macropomum) e tucunaré (Cichla spp.), somadas às espécies exóticas 

como trutas (Oncorhynchus mykiss), carpas (Cyprinus carpio) e tilápias (Oreochromis spp.), 

entre outras, contribuem para o aumento no número de produtores. As espécies não nativas 

ainda dominam a produção da piscicultura, como é o caso da tilápia do Nilo (Oreochromis 

niloticus). A cadeia produtiva do pescado que engloba os segmentos de transformação e de 

distribuição é composta pelas indústrias de pescado e os entrepostos, intermediários, feiras 

livres, supermercados, peixarias e ambulantes, respectivamente, que se encerra com o 

consumidor final. Outra peculiaridade que merece destaque é a excelência nutricional do 

pescado, que atende como alimento a praticamente todas as atuais expectativas dos órgãos 

responsáveis pela saúde da população (GONÇALVES, 2004).  

Ainda que a literatura registre a elaboração de CMS de pescado processados e que 

também sejam descritos alguns processos e análises a nível internacional e nacional, a questão 

para o Brasil não está de toda elucidada, sendo necessário que lhe seja dispensado um maior 

aprofundamento tecnológico e científico e também de aplicação, para que a indústria pesqueira 

nacional desperte para questões como a utilização de novos produtos voltados para o mercado 

institucional (escolas, hospitais, quartéis, fábricas, etc.) a partir de espécies exóticas já 

consolidadas como é o caso da tilápia do Nilo, (O. niloticus), mas também, que se tenha a opção 

de utilizar espécies nativas da Amazônia cultivadas no Nordeste como o Pirarucu (Arapaima 

gigas ) com grande potencial.  

Portanto, um estudo mais aprofundado para a elaboração e caracterização de 

almôndegas de tilápia (oreochromis niloticus) e pirarucu (arapaima gigas) cultivados para 

aplicação na merenda escolar, é justificado. Nesta pesquisa foram realizados estudos de 

rendimento de carne mecanicamente separa de pescado (CMS) (tilápia e pirarucu) e elaboração 

no formato de almôndega, além da realização de análise sensorial, análise proximal, análise 
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física, análise microbiológica, perfil de aminoácidos, análise estatistica e analise econômica de 

custo dos produtos. 

1.6 TECNOLOGIA DE PROCESSAMENTO DO PESCADO – CARNE 

MECANICAMENTE SEPARADA-CMS 

1.6.1 Importância nutricional do pescado 

O pescado é um componente extremamente importante na dieta humana, como fonte de 

nutrientes (proteínas, lipídios e componentes bioativos) e dessa forma a indústria do pescado 

contribui para o fornecimento de uma grande variedade de produtos e subprodutos para o 

consumo, em que o peixe é o componente principal (GONÇALVES et al., 2011). 

O pescado é um alimento saudável, rico em proteínas de alto valor biológico, fácil 

digestão e ainda possui menos gorduras que a maioria das carnes vermelhas. O tipo de gordura 

predominante nos peixes são as poliinsaturadas, entre as quais se destaca o ômega-3, cujo 

consumo proporciona grandes benefícios a nossa saúde, acarretando em diminuição dos riscos 

de doenças do coração (infarto) e de acidente vascular cerebral (derrame ou AVC); redução da 

pressão arterial; diminuição das taxas de triglicérides, de LDL (chamado de colesterol “ruim”) 

e do colesterol total do sangue (BOSCOLO et.al., 2009). 

Ao longo dos últimos 80 anos ou mais, tecnólogos e cientistas de pescado têm se 

esforçado para redigir algumas regras gerais, a partir de observações e experimentações com 

pescado e produtos derivados, para controlar e predizer suas propriedades em um grande 

número de circunstâncias. Os dois principais temas de condução para estes esforços têm sido a 

segurança e a qualidade – expressa principalmente em termos de propriedades mensuráveis 

(GONÇALVES et al., 2011). 

Os peixes apresentam boas concentrações de vitaminas, tais como A, E e, 

principalmente, a D, a niacina e o ácido pantotênico. Além disso possui em vários outros tais 

como sódio, potássio, manganês, cálcio, ferro, fósforo, iodo, flúor, selênio, magnésio e cobalto, 

que regularizam as funções do corpo, melhorando a memória, a concentração.  

Outra vantagem dos peixes é a facilidade em seu preparo: os frescos cozinham em tempo 

muito curto e podem ser usados de diversos modos, como ao molho, empanado, assado, 

ensopado, cozido, grelhado, além dos defumados, enlatados e salgados (BOSCOLO et al, 

2009). 
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1.6.2 Aproveitamento dos subprodutos de pescado e suas utilidades; 

O pescado é constituído pelo seu músculo que é o produto principal para a indústria, 

além de subprodutos e resíduos. Existe uma diferenciação no uso dos termos descarte, resíduos 

e subprodutos (RUSTAD, 2003). Descarte é um termo geralmente utilizado para a fauna 

acompanhante de produtos da pesca de valor comercial (BLANCO et al., 2007). Alguns autores 

definem “resíduos” como produtos que não podem ser usados para alimentação humana, 

devendo ser utilizados em compostagem, queimados ou destruídos (RUSTAD, 2003), enquanto 

que o termo “subprodutos” é definido como sendo as partes não comercializadas de pescado, 

mas que podem ser processados após tratamentos específicos para fim alimentício (RUSTAD, 

STORRØ E SLIZYTE, 2011).  

O correto uso e destino dos resíduos de pescados nas indústrias apresentam importância 

não somente econômica como também ambiental (BOMBARDELLI, 2005; REPINALDO, 

2007), diminuindo o risco de poluição ambiental e contribuindo para o aumento do consumo 

de proteína animal, além de fornecer matéria-prima de baixo custo. Diversas tecnologias têm 

surgido para possibilitar a utilização dos subprodutos como fonte alimentar de boa 

aceitabilidade (STEVANATO, 2006). 

Os resíduos e subprodutos gerados da atividade industrial pesqueira geram impactos 

ambientais se não forem devidamente tratados, pois a taxa de geração (resíduos e subprodutos) 

é muito maior que a taxa de degradação, dessa forma, é necessário reduzir, reciclar, e 

reaproveitar tais resíduos para recuperar material e energia (FIORI et al., 2008). Esses 

subprodutos possuem elevada importância nutricional, pois são ricos em proteínas e em ácidos 

graxos da série ômega-3, que o incentiva no desenvolvimento de produtos diferenciados para a 

alimentação humana (FELTES et. al, 2010) como uma alternativa útil em países com problemas 

de desnutrição suprindo as necessidades nutricionais - em especial de proteínas animais, dos 

setores mais carentes da população, por um preço acessível (MIRANDA et al., 2003).Sendo 

assim, a utilização de subprodutos do processamento de peixes e de pescado em geral para 

obtenção de novos produtos deve ser realizada de forma correta possibilitando um aumento da 

receita e contribuindo para preservação ambiental. Uma alternativa de aproveitamento de 

resíduos, que é muito comum, é o uso dos mesmos na fabricação de farinhas, ensilados, couros, 

óleos. Porém, os subprodutos são pouco utilizados no aproveitamento da Carne Mecanicamente 

Separada de pescado - CMS (BOMBARDELLI, 2005).  
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A extração do músculo (CMS) pode ser realizada a partir do peixe inteiro e limpo (sem 

escamas, sem vísceras, sem nadadeiras, sem pele e sem cabeça), como também da carcaça do 

peixe após ter sido filetado e descabeçado (DALLABONA, 2011).  

Nos países tropicais em desenvolvimento, a popularidade dos produtos de pescado à 

base de CMS é crescente embora que de forma ainda lenta, e uma grande variedade de novos 

produtos, adequados às necessidades do consumidor, tem surgido nas diferentes regiões do 

mundo (JESUS, 1998). 

1.6.3 Importância do estudo da Carne Mecanicamente Separada - CMS 

A produção de CMS de pescado é uma alternativa importante para a indústria, por ser 

economicamente viável, por otimizar a obtenção de receita (contribuição para o lucro) além de 

aumentar a amplitude de nichos específicos de mercado, melhorando o aproveitamento dos 

recursos pesqueiros. Contribui também para a implantação da empresa limpa, diminuindo 

descarte, resíduos, subprodutos e dejetos ao meio ambiente (KUHN; SOARES, 2002; 

MINOZZO, 2010).  

No Brasil, os processos tecnológicos utilizados para beneficiamento de pescado 

restringem-se à produção de enlatados (notadamente sardinha), filetados (cavala, pargo, 

merluza, tilápia, etc.), posteados (albacora, cavala, pargo, piramutaba, etc.), eviscerado 

congelados, defumados e salgados. Sendo os três últimos bastante comuns na região norte perto 

às populações ribeirinhas, ou no interior dos estados brasileiros, notadamente o salgado seco 

restrito a fabriquetas improvisadas, com pouca higienização (OETTERER DE ANDRADE, 

1995).  

1.6.4 Equipamentos de extração de CMS: 

A extração da CMS é realizada em equipamentos conhecidos como separadoras de ossos 

(fish bone separator) que podem ser de dois tipos: a) stamp type, a belt-and-drum, ou tambor 

rotatório e, b) a rosca sem fim. A stamp type é um equipamento utilizado para grandes 

quantidades de peixe, com uma placa em formato de disco com pequenos furos (em milímetros) 

onde o peixe é colocado nesse equipamento. Um raspador se move em círculos e é preso por 

uma haste que faz com que a matéria prima seja pressionada para o lado oposto, onde sairá 

como CMS, sobrando na parte superior a pele, escamas e ossos (SIVERTSVIK et al., 2002). 
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A Belt-and-drum ou tambor rotatório feito de aço inoxidável é a máquina mais utilizada 

mundialmente (Figura 6).  

 

Figura 6 – Separadora de ossos Belt-and-drum ou tambor rotatório feito de aço inoxidável. 

 

Fonte: Adaptado de KOTAKI (2005). 

 

Este equipamento é constituído por uma correia tensora de borracha giratória ou uma 

cinta e de um tambor perfurado, com perfurações entre 3 a 5 milímetros (mm) de diâmetro, 

produzindo CMS com texturas diferentes. Os peixes ou as aparas, ou carcaças passam entre o 

cinto e o tambor rotativo e a pele, espinhas e ossos ficam retidos na parte externa do cilindro e 

removidos por meio de um raspador e podem ser colocados diretamente na máquina, nos peixes 

grandes deve-se retirar a coluna vertebral. As perfurações de 3 a 5 milímetros (mm) de diâmetro 

e pressão da cinta são os responsáveis pelo rendimento das CMS (GENNADIOS; HANNA; 

KURTH, 1997; LINUS et al., 2007; CORTESI et al., 2009). 
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A Separadora de ossos com rosca sem fim (Figura 7), utiliza uma rosca que encaminha 

o material a ser separado (carne separado dos ossos, pele e escamas) contra um cilindro 

perfurado com orifícios de 1 mm, porém esse diâmetro pode ser ajustado para mais ou para 

menos, pois a área perfurada é composta por uma série de anéis contendo reentrâncias. No uso 

dessa máquina se faz necessário o controle rigoroso de temperatura do produto (CMS), pois 

esta tende a se elevar no interior do cilindro no momento do processamento. 

 

Figura 7 – Separadora de ossos com rosca sem fim. 

 

Fonte: Adaptado de KOTAKI (2005) 

 

Neste caso, o rendimento é determinado pelo grau de fragmentação da CMS e o 

montante dos ossos, pedaços de pele e escamas, pois após a passagem pela separadora de ossos 

a CMS sai em forma de emulsão e o restante é triturado, sendo muito comum a repassagem do 

material residual pela máquina para aumentar o rendimento. (LINUS et al., 2007) 

De forma genérica, sem especificar o equipamento e a espécie ou tamanho do pescado, 

que são fatores relevantes no processo, o rendimento para obtenção da CMS varia entre 52 e 

72% para peixes sem cabeça e eviscerados (GENNADIOS; HANNA; KURTH, 1997). 
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Com rendimento de filé de aproximadamente 30%, o processamento da tilápia gera uma 

grande quantidade de subprodutos, que podem ser aproveitados por meio do processo de 

extração de carne mecanicamente separada (CMS), com o uso de máquinas separadoras de 

carne e ossos de até 70% aproximadamente. A extração da CMS pode aumentar o rendimento 

de carne entre 10% e 20% no processamento (NEIVA, 2003). 

1.6.5 Produtos feitos à base de CMS:  

Muitos estudos são realizados sobre aproveitamento Integral do pescado e o uso da CMS 

como base para produtos de valor agregado (hambúrgueres, nuggets, stick, linguiças, salsichas, 

croquetes, mortadelas, patês e outros), todos eles com respostas positivas e promissoras para o 

desenvolvimento desses produtos. (KOTAKI, 2005; MINOZZO; WASZCZYNSKYJ; 

BOSCOLO, 2008; FILHO, 2009; BORDIGNON et al., 2010; MINOZZO, 2010; MÉLO et al., 

2011, JAMAS, 2012). 

1.6.6 Ficha técnica de CMS de tilápia 

A Carne Mecanicamente Separada (CMS) de Pescado - também conhecida como 

minced fish, polpa de pescado, cominutado ou cominuído de pescado, ou carne de pescado 

mecanicamente desossada - é a polpa de peixe separada de pele e ossos em máquina 

desossadora. A terminologia CMS refere-se, tradicionalmente, à carne de aves e bovinos, mas 

vem sendo adotada também em textos científicos e pelo DIPOA/SIF/MAPA, equivalente à 

tradução em inglês Mechanically Deboned Meat of Fish (MDM) or Minced Fish = Carne 

Mecanicamente Separada de Pescado (GONÇALVES et.al., 2011). 

O Codex Alimentarius define a CMS como um produto obtido a partir de uma única 

espécie, ou mistura de espécies de peixe com características sensoriais semelhantes, através de 

processo mecanizado da parte comestível, gerando partículas de músculo esquelético isentas de 

vísceras, escamas, ossos e pele. A Granulometria da CMS é de 2 a 4 milímetros (mm). 

(GONÇALVES et.al., 2011). 
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1.6.7 Nome do produto CMS oficial deferido pelo DIPOA/SIF/MAPA: 

Carne de peixe moída congelada. Carne de Tilápia sem vísceras, osso, pele e espinhas 

mecanicamente separada, homogeneizada e temperada. Ingredientes: carne moída de peixe, 

cloreto de sódio e temperos. Registro do SIE ou SIF. O Produto deve seguir a legislação vigente 

(Portaria nº 459 RTIQ- MAPA).  

Rotulagem obrigatória (RDC nº 360/359 de 23/12/03, RDC nº 259 de 20/09/02, RDC 

nº 123 de 13/05/04, IN nº 22 MAPA, IN nº 30 MAPA, IN nº66 MAPA, lei nº10. 674 e Portaria 

SNVS nº 34). Embalagem primária: saco de polietileno com as informações impressas na 

embalagem contendo 1000g a 2000g do produto. Embalagem secundária: caixa de papelão de 

20 kg. 

1.7 DADOS SOBRE A MERENDA ESCOLAR NO BRASIL E NO CEARÁ 

O Censo Escolar é um levantamento de dados nacional realizado todos os anos e 

coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep). São coletados dados sobre estabelecimentos, matrículas, funções docentes, movimento 

e rendimento escolar. Essas informações são utilizadas para traçar um panorama nacional da 

educação básica e servem de referência para a formulação de políticas públicas e execução de 

programas na área da educação (INEP/MEC, 2016). 

Trata-se do principal instrumento de coleta de informações da educação básica, que 

abrange as suas diferentes etapas e modalidades: ensino regular (educação Infantil e ensinos 

fundamental e médio), educação especial, educação de jovens e adultos (EJA) e educação 

profissional (cursos técnicos e cursos de formação inicial continuada ou qualificação 

profissional). O Censo Escolar coleta dados sobre estabelecimentos de ensino, turmas, alunos, 

profissionais escolares em sala de aula, movimento e rendimento escolar (INEP/MEC, 2016). 

Essas informações são utilizadas para traçar um panorama nacional da educação básica 

e servem de referência para a formulação de políticas públicas e execução de programas na área 

da educação, incluindo os de transferência de recursos públicos como alimentação e transporte 

escolar, distribuição de livros, implantação de bibliotecas, instalação de energia elétrica, 

Dinheiro Direto na Escola e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) (INEP/MEC, 2016).  

De acordo com o censo escolar 2016 ano base 2015, incluindo escolas estaduais e 

municipais de áreas urbanas e rurais, estão matriculadas em creches 1.925.644 de crianças; na 
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pré-escola, 3.651.786; no ensino fundamental, 22.756.164; no médio, 6.811.005 e 2.792.758, 

na educação presencial de jovens e adultos, o que totaliza 37.937.357. Na educação especial, 

são 745.363 matrículas. No Ceará tem 1,79 milhão de estudantes matriculados na rede pública. Em 

Fortaleza, são 315.801 alunos matriculados. Em todo o Brasil, já são mais de 40 milhões de 

estudantes matriculados (INEP/MEC, 2016). 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, conhecido como Merenda 

Escolar, consiste na transferência de recursos financeiros do Governo Federal, em caráter 

suplementar, aos estados, Distrito Federal e municípios, para a aquisição de gêneros 

alimentícios destinados à merenda escolar. O PNAE teve sua origem na década de 40. Mas foi 

em 1988, com a promulgação da nova Constituição Federal, que o direito à alimentação escolar 

para todos os alunos do Ensino Fundamental foi assegurado (PNAE, 2016; MEC, 2008; CGU, 

2008). 

Os beneficiários da Merenda Escolar são alunos da educação infantil (creches e pré-

escolas), do ensino fundamental, da educação indígena, das áreas remanescentes de quilombos 

e os alunos da educação especial, matriculados em escolas públicas dos estados, do Distrito 

Federal e dos municípios, ou em estabelecimentos mantidos pela União, bem como os alunos 

de escolas filantrópicas, em conformidade com o Censo Escolar realizado pelo INEP no ano 

anterior ao do atendimento (PNAE, 2016; MEC, 2008; CGU, 2008). 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao 

Ministério da Educação, é o responsável pela normatização, assistência financeira, 

coordenação, acompanhamento, monitoramento, cooperação técnica e fiscalização da execução 

do programa. O montante dos recursos financeiros a ser repassado será calculado com base no 

número de alunos devidamente matriculados no ensino pré-escolar e fundamental em escolas 

municipais e qualificadas como entidades filantrópicas ou por elas mantidas, utilizando-se para 

esse fim os dados oficiais de matrículas obtidos no censo escolar relativo ao ano anterior ao do 

atendimento (PNAE, 2016; MEC, 2008; CGU, 2008). 

Os recursos financeiros da União são transferidos em dez parcelas mensais, para a 

cobertura de 20 dias letivos, às entidades executoras (estados, Distrito Federal e municípios) 

em contas correntes específicas abertas pelo próprio FNDE, no Banco do Brasil, na Caixa 

Econômica Federal ou em outra instituição financeira oficial, inclusive de caráter regional. Não 

há necessidade de celebração de convênio, ajuste, acordo, contrato ou qualquer outro 

instrumento (PNAE, 2016; MEC, 2008; CGU, 2008). 

As entidades executoras (estados, Distrito Federal e municípios) têm autonomia para 

administrar o dinheiro repassado pela União e compete a elas a complementação financeira para 
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a melhoria do cardápio escolar, conforme estabelece a Constituição Federal. Todos os Estados, 

o Distrito Federal e municípios podem participar do programa, bastando, para isso, o 

cumprimento das seguintes exigências: Aplicação dos recursos exclusivamente na aquisição de 

gêneros alimentícios; Instituição de um Conselho de Alimentação Escolar (CAE), como órgão 

deliberativo, fiscalizador e de assessoramento; Prestação de contas dos recursos recebidos; 

Cumprimento das normas estabelecidas pelo FNDE na aplicação dos recursos (PNAE, 2016; 

MEC, 2008; CGU, 2008). 

A Entidade executora não pode gastar os recursos do programa com qualquer tipo de 

gênero alimentício. Deverá adquirir os alimentos definidos nos cardápios do programa de 

alimentação escolar, que são de responsabilidade da Entidade executora, elaborados por 

nutricionistas capacitados, com a participação do CAE e respeitando os hábitos alimentares de 

cada localidade, sua vocação agrícola e preferência por produtos básicos, dando prioridade, 

dentre esses, aos semielaborados e aos in natura. Caso o município não possua nutricionista 

capacitado, deverá solicitar ajuda ao Estado, que prestará assistência técnica aos municípios, 

em especial na área de pesquisa em alimentação e nutrição e na elaboração de cardápios (PNAE, 

2016; MEC, 2008; CGU, 2008). 

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, instituirão, por instrumento legal 

próprio, um Conselho de Alimentação Escolar – CAE constituído por 7 membros. As 

competências do CAE são: acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta 

do PNAE; acompanhar e monitorar a aquisição dos produtos adquiridos para o PNAE, zelando 

pela qualidade dos produtos, em todos os níveis, até o recebimento da refeição pelos escolares; 

receber e analisar a prestação de contas do PNAE enviada pela Entidade Executora e remeter 

ao FNDE apenas o Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira com parecer 

conclusivo; orientar sobre o armazenamento dos gêneros alimentícios em depósitos da Entidade 

Executora e/ou escolas; comunicar à Entidade Executora a ocorrência de irregularidades em 

relação aos gêneros alimentícios, tais como: vencimento do prazo de validade, deterioração, 

desvio, furtos, etc para que sejam tomadas as devidas providências; divulgar, em locais 

públicos, o montante dos recursos financeiros do PNAE transferidos à Entidade Executora ; 

noticiar qualquer irregularidade identificada na execução do PNAE ao FNDE, à Controladoria 

Geral d a União, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas da União; acompanhar a 

elaboração dos cardápios, opinando sobre sua adequação à realidade local; acompanhar a 

execução físico-financeira do programa, zelando pela sua melhor aplicabilidade (PNAE, 2016; 

MEC, 2008; CGU, 2008). 
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A Merenda Escolar no Estado do Ceará (Município de Fortaleza) normalmente oferta 

cerca de 60g de almôndega de CMS de pescado, o que custa em torno de R$ 0,48 

centavos/unidade de 30g de almôndega. Assim, os valores ficam dentro dos padrões de repasse 

de recursos do FNDE/MEC, no âmbito do PNAE (entre R$ 0,30 a R$ 1,00) segundo a 

Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013 (BRASIL, 2013). 

A Tabela 5 mostra uma simulação da quantidade de proteína de pescado (merenda 

escolar) que deve ser ofertada e recomendada pelo padrão nutricional da FAO/OMS por ano, 

no Brasil, no estado do Ceará e no Município de Fortaleza, de acordo com o INEP/MEC (2016). 

 

Tabela 5 – Descrição da quantidade de merenda escolar/ano recomendada pela FAO/OMS 

SIMULAÇÃO DA QUANTIDADE DE MERENDA ESCOLAR/ANO RECOMENDADA 

PELA FAO/OMS 

ITENS 

 

Quantidade de alunos 

matriculados 

Quantidade 

recomendada 

FAO/OMS Kg 

Valor Total 

Kg 

 

BRASIL 

 

40.000.000 

 

10 

 

400.000.000 

 

CEARÁ 

 

1.790.000 

 

10 

 

17.900.000 

    

FORTALEZA 315.801 10 3.158.010 

OBS: A FAO/OMS recomenda que seja ofertado para as crianças em idade escolar, cerca de 250g de 

proteína de origem animal (CMS de pescado) /semana na dieta alimentar em duas tratadas. 

 

1.8 OBJETIVO GERAL 

Elaboração e caracterização de almôndegas de tilápia (Oreochromis niloticus) e 

pirarucu (Arapaima gigas) cultivados para aplicação na merenda escolar. 
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Introdução 

 

A importância do pescado como fonte de nutrientes de alta qualidade para a dieta humana nos 

últimos anos é marcante. Mas, apesar do desenvolvimento de novas tecnologias, a pesca está 

passando por uma crise causada, dentre outros fatores, pela superexploração dos recursos 

pesqueiros.  Fato que desperta o interesse crescente na criação de peixes, o que representa um 

percentual cada vez maior da quantidade de pescado consumido pelo homem (FAO, 2014).  Há 

poucos anos, um notável sucesso foi alcançado com a produção de diversas espécies de peixes 

e em paralelo ao domínio de tecnologias de produção em aquicultura, tem se incrementado o 

interesse para aumentar a qualidade do produto oferecido (Senso, Suarez, Ruiz-Cara & Garcý-

Gallego, 2007).  

O pescado é um componente importante na dieta humana, como fonte de nutrientes (proteínas, 

lipídios e componentes bioativos) e dessa forma a indústria do pescado contribui para o 

fornecimento de uma grande variedade de produtos e subprodutos em que o peixe é o 

componente principal. Nos últimos anos pesquisadores têm se esforçado para implantar regras 

gerais, a partir de observações e experimentações com pescado e produtos derivados, para 

controlar e predizer suas propriedades tendo como foco a segurança e a qualidade, expressa 

principalmente em termos de propriedades mensuráveis (Gonçalves, 2011). 

A crescente demanda por proteína, devido ao crescimento da população mundial e da economia, 

tem gerado a necessidade do aumento da oferta de alimentos de origem animal. Segundo a 

Organização para Agricultura e Alimentação das Nações Unidas - FAO a população mundial 

alcançará 8,3 bilhões em 2030, com maior adensamento populacional em países asiáticos, 

africanos e sul-americanos (Sidonio et al., 2012). Sem dúvida a utilização de proteína animal 

proveniente do pescado, pode ser uma solução. 

No Brasil, parte da população sofre de deficiência nutricional, em decorrência do baixo 

consumo de proteína de boa qualidade, principalmente em função do nível socioeconômico 

(Lustosa-Neto & Sousa, 2012). Este problema, pode ser minimizado com a utilização de 

alimentos de Carne Mecanicamente Separada (CMS) de pescado (resíduos da filetagem, dorso 

ou peixe eviscerado e descabeçado) que é base para elaboração de produtos formatados e 

reestruturados (Bartolomeu, 2012), o que pode ser feito a partir da produção da piscicultura. 

A criação intensiva de tilápias teve uma rápida expansão e atualmente é o segundo grupo de 

peixes mais cultivado no mundo, com uma produção anual de 4 milhões de toneladas 

(FAO/Globefish, 2014). A produção brasileira foi de cerca de 970 mil t/ano e o estado do Ceará 

aparece com uma produção de 77 mil t/ano (Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA, 2012). 
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A comercialização da produção de tilápia ocorre praticamente dentro do Ceará, sob as formas 

de peixe vivo ou inteiro eviscerado, principalmente na região metropolitana da cidade de 

Fortaleza. Podendo também ser utilizada na merenda escolar: como por exemplo, em escolas 

dos estados do Rio Grande do Norte, Piauí e Espírito Santo que utilizam filé de tilápia do Nilo, 

de ampla aceitação em virtude do seu sabor suave, o que a torna uma opção altamente atrativa 

(MPA, 2012). 

Ademais, a produção de peixes nativos também deve ser incentivada, uma vez que numerosas 

espécies podem contribuir para atender a demanda interna de pescado. Neste sentido, o pirarucu 

Arapaima gigas (Schinz, 1822) tem enorme potencial, em virtude de possuir carne branca e 

macia, bons índices de conversão alimentar e do bom aproveitamento de carne, sendo 

anunciado como o bacalhau brasileiro (Sidonio et al., 2012). Segundo o MPA (2014) a produção 

do pirarucu de pesca extrativa no Brasil foi de cerca de 1.262,7 t e de aquicultura cerca de 

1.137,1 t, perfazendo 2.399,5 t. 

O pirarucu tem atraído a atenção dos piscicultores, pelo seu rápido crescimento e ganho de 

peso, podendo alcançar 10 a 15 kg no primeiro ano de criação, grande rusticidade ao manuseio 

e alta taxa de sobrevivência. Aceita facilmente ração extrusada e suporta altas taxas de 

densidades de estocagem, em virtude da respiração aérea, uma característica fisiológica que 

facilita sua criação em ambientes com baixos níveis de oxigênio. Além disso, a ótima aceitação 

de sua carne permite alcançar bom preço de mercado. 

Apesar de sua impotância, há poucos estudos relacionados ao rendimento do filé do pirarucu e 

de seus produtos de valor agregado, o que sugere a necessidade de avaliar o desempenho 

zootécnico e econômico de sua produção e beneficiamento. Segundo Sebrae (2010), o sucesso 

da criação do pirarucu como negócio depende, ainda, da capacidade de comercializá-lo com 

qualidade e valor agregado. Tais estudos são essenciais para estimar o potencial de 

industrialização de espécies, sua escala de produção, a qualidade da matéria-prima e a 

disponibilidade do pescado (Fogaça, Oliveira, Carvalho & Santos, 2011). 

Neste contexto, esse trabalho teve como objetivo elaborar e realizar a análise de rendimento do 

pescado, além da obtenção de planilhas de custos para elaboração de almôndegas de tilápia do 

Nilo e de pirarucu cultivados, para aplicação na merenda escolar. 

 

Material e Métodos 

PROCESSAMENTO  

Foram utilizadas amostras de peixes provinientes de fazendas de cultivo de tilápia do Nilo 

(localizada em Nova Jaguaribara-CE) e pirarucu (Localizada em  Pindoretama-CE).  
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Os peixes foram depurados (78 h sem alimentação). Após este período, foram trazidos para a 

indústria e abatidos por hipotermia, eviscerados, filetados e a pele retirada.  A seguir os filés 

foram embalados em filme de polietileno e congelados em tunel de congelamento a -45oC.  

Após filetagem o dorso (carcaça sem a cabeça) foi lavado em água clorada a 7ppm a 5oC, 

resfriado com gelo para manter a temperatura em torno de 5oC e processado em máquina 

separadora de ossos (Fish Bone Separator), para a retirada do músculo aderido aos ossos do 

dorso e transformado em CMS de acordo com o fluxograma da Figura 1. 

A CMS foi condimentada com tempero industrial (NaCl, condimentos desidratados - alho em 

pó, cebola em pó e especiarias naturais), a seguir homogeinizada em misturadeira, onde a massa 

pronta foi depositada em uma enchedeira à vácuo e  formatada em esferas de 30g (almôndegas 

condimentadas de pescado). As almôndegas foram submetidas a tratamento térmico de pré-

cozimento em tachos industrais de inox, com água a 100oC, por cinco minutos, após essa etapa, 

as almôndegas foram resfriadas e embaladas em bolsas de nylon/polietileno  com um 1 kg. A 

seguir foram congeladas em tunel de congelamento a  -45oC. 
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Figura 1. Fluxograma para obtenção de filé e Carne Mecanicamente Separada - CMS de pescado. 
 

Todas as etapas foram realizadas em indústria de processamento de pescado, certificada e 

fiscalizada pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa).  

 

RENDIMENTO 

O rendimento foi realizado por meio da pesagem das matérias-primas em diferentes etapas do 

processamento para tilápia do Nilo (peso médio 997 g) e para o pirarucu (peso médio 46,9 kg). 

Para o cálculo do rendimento do filé e da CMS, as amostras foram pesadas em balança 

eletrônica digital, com sensibilidade de 2 g, para obtenção do peso total e dos diferentes cortes, 
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em seguida foram realizados os cálculos percentuais de rendimento segundo a equação: Rf = 

(Peso do filé x100) / Peso Total e Rcms = (Peso da CMS x100) / Peso do Dorso (Carvalho, 

Fogaça, Santos & Oliveira, 2009) sendo: 

Rf = Rendimento                           Rcms = Rendimento 

Peso do Filé = Peso final;             Peso da CMS = Peso final 

Peso total = Peso inicial;              Peso do Dorso = Peso inicial 

PLANILHAS DE CUSTOS  

Foi realizada com planilha de preços da matéria-prima, dos insumos e serviços aplicados no 

processo de elaboração do produto final. Para confecção da planilha foi utilizado o programa 

Microsoft Office Excel 2013. Os valores constantes nas planilhas foram fornecidos pela 

indústria onde foi realizado o experimento e pesquisa direta no mercado local. 

 

Resultados e Discussão 

ELABORAÇÃO 

Poucos são os estudos referentes ao processamento de pescado, principalmente quanto ao 

rendimento de carcaça, filé de peixes e principalmente de produtos com valor agregado como, 

por exemplo, almondegas. Neste trabalho as almondegas elaboradas de acordo com o 

fluxograma da Figura 2, apresentaram características recomendáveis para o consumo humano 

e características tecnológicas, apresentadas a seguir. 
  

 

Figura 2. Fluxograma de obtenção das almôndegas, a partir de filé e Carne Mecanicamente Separada - CMS de 

tilápia do Nilo e pirarucu. 
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RENDIMENTO  

O rendimento médio para a o filé de tilápia de cerca de 34,5% (Tabela 1) e da CMS de cerca de 

26,7% (Tabela 2), ambos em relação ao peixe inteiro. Em relação ao dorso (após a filetagem e 

retirada da cabeça) o valor do rendimento foi de 70% (Tabela 2).  

Tabela 1. Rendimento da filetagem da tilápia (Oreochromis niloticus) em relação ao peixe inteiro.  

   * No de Peixes = 61 unidades em triplicata, com peso médio de 997g/indivíduo.  
 

Tabela 2. Rendimento da Carne Mecanicamente Separada (CMS) de tilápia (Oreochromis niloticus) em relação 

ao dorso do peixe beneficiado. 

Medidas CMS Almôndegas de CMS 

Peso (kg) 16,222 16,546 

Rendimento (%) 70,0 72.0 

     Obs: O rendimento médio da CMS em relação ao peixe inteiro foi de 26,68. 

 

Segundo Bordignon et al. (2010) em um experimento realizado com croquetes elaborados a 

partir de CMS de tilápia, apresentou rendimento de 9,3%. Quando foram formulados em 

formatação de croquete, onde foram utilizados 77,7% de matéria-prima (CMS de tilápia) e 

22,3% dos demais ingredientes (farinha para empanamento, NaCl, temperos e pré-fritura) teve 

um rendimento de 31,6%, porém esse valor do rendimento da CSM foi inferior ao rendimento 

(26,7% de matéria-prima) deste experimento. Kirschnik, Trindade, Gomide, Moro & Viegas 

(2013) encontrou rendimento de CMS do processamento de carcaças de tilápia do Nilo de 

57,7%. Esse resultado foi maior do que o rendimento deste experimento, entretanto, o 

experimento relatado nesta pesquisa, trabalhou somente com o dorso (carcaça sem cabeça) e no 

experimento de Kirschnik, Trindade, Gomide, Moro & Viegas (2013), foi utilizado carcaça com 

cabeça, daí a diferença no rendimento. Outros resultados relatados por Morais & Martins (1981) 

citam rendimentos de 54%, para extração de CMS de carcaças de cavalinha Scomber japonicus 

Houttuyn, 1782. 

Os rendimentos do filé da tilápia do Nilo estão um pouco acima dos números que são 

apresentados na indústria (entre 29 e 30% de rendimento), isto se deve provavelmente por que 

a tilápia utilizada no experimento venha de alevinos da linhagem Tilápia Premium, sugerindo 

que esta linhagem apresenta melhor ganho de peso, possivelmente em virtude de melhoramento 

genético realizado em outras linhagens (Aquabel, 2016).  

Medidas 

 

Peso total dos 

peixes* 

Filé Pele Cabeça Dorso (carcaça 

s/ cabeça) 

Vísceras 

Peso (kg) 60,8 21,0 4,9 6,6 23,2 5,1 

Rendimento (%) 100 34,5 8,1 10,9 38,1 8,4 
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Um elemento importante que deve ser incluído no cálculo dos custos de produção são os 

rendimentos na filetagem da tilápia, pois são variáveis, e os fatores como o tamanho, sexo e a 

linhagem dos peixes devem ser considerados. Para filés com pele: podem ser obtidos os 

rendimentos de 40 a 42%. Para os filés sem pele: cerca de 32% a 38% podem ser alcançados se 

a filetagem for feita de forma manual e apenas 29% a 31% se for realizado em uma filetadora 

mecânica (Morandi & Caetano Filho, 2015).  Barbosa et al. (2008) encontraram média de 33,2% 

rendimento de filé em duas linhagens de tilápia do Nilo e foram experimentos feitos em 

laboratório, valores abaixo do encontrado nesse trabalho (34,5%).  

O rendimento para o filé de pirarucu foi de 52,2% (Tabela 3) e da CMS com cerca de 8,9% 

(Tabela 4), ambos em relação ao peixe inteiro. Os dados referentes ao rendimento de CMS de 

pirarucu ainda são escassos na literatura, entretanto, nesse trabalho foi encontrado rendimento 

de CMS de pirarucu de 47,7% (Tabela 4) em relação ao dorso filetado do peixe. Porém, o 

rendimento sobre o filé de pirarucu já existe alguns trabalhos publicados. Analisando o 

rendimento do filé sem pele do pirarucu em piscicultura, Oliveira (2007) encontrou rendimento 

médio de 41,4%, bem abaixo do percentual encontrado nesse trabalho (52,2%). Foi relatado por 

Seering (2014) que o rendimento do filé de pirarucu em escala industrial, alcançou em média 

cerca de 50,8%, ainda assim um pouco abaixo do relatado nessa pesquisa. Segundo Imbiriba 

(2001), os pirarucus com peso entre 30 e 40 kg tem rendimento de filé em torno de 57%, para 

peixes de captura. Peixes maiores de 60 kg podem ter rendimento de filé até cerca de 65% do 

peso vivo.  

Porém, com exemplares de pirarucu cultivados que são despescados com pesos menores, o 

rendimento do filé varia de 50 a 57% (Ono, Halverson & Kubitza, 2004). Segundo Fogaça, 

Oliveira, Carvalho & Santos (2011) o rendimento do filé de pirarucu, cultivados em canal de 

irrigação, com pesos médios de 8, 12 e 15kg foi de cerca de 47,6%, 48,6% e 49,8% 

respectivamente. Resultados inferiores ao que foi observado neste estudo, 52,2%. 

Provavelmente esse fato ocorreu em virtude da utilização de exemplares com peso médio 

superior (49 kg).  

 

Tabela 3. Rendimento do pirarucu (Arapaima gigas) em relação ao peixe inteiro.  

Medidas Peso médio dos 

peixes* 

Filé Pele Cabeça Dorso (carcaça 

s/ cabeça) 

Vísceras 

Peso (kg) 

 

93,8 49,0 12,4 8,3 16,5 7,6 

Rendimento 

(%) 

100 52,2 12,6 8,8 17,6 8,8 

* No de Peixes → 02 unidades em triplicata, com peso médio de 46,900g.  
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Tabela 4. Rendimento da Carne Mecanicamente Separada - CMS de pirarucu (Arapaima gigas) em relação ao 

dorso do peixe beneficiado. 

Medidas CMS Almôndegas de CMS 

Peso (kg) 8,400 8,568 

Rendimento (%) 47,7 48,7 

OBS: O Rendimento médio da CMS em relação ao peixe inteiro foi de 8,95%. 

 

PLANILHAS DE CUSTO 

As planilhas de custo de filé de tilápia com valores de R$ 36,14 (trinta e seis reais e quatorze 

centavos) por quilo e para o filé de pirarucu com valores de R$ 31,01 (trinta e um reais e um 

centavo) por quilo, indicam que tais valores apresentados nas planilhas são inviáveis para uso 

como produto na merenda escolar. No caso da CMS de tilápia o valor ficou em R$ 8,16/kg (oito 

reais e dezesseis centavos) por quilo (Tabela 5) e para a CMS Pirarucu valor foi de R$ 10,38 

(dez reais e trinta e oito centavos) por quilo (Tabela 6). A diferença final de valores para as 

CMS de tilápia e pirarucu está em função dos rendimentos de CMS para ambos os peixes 

(Tabelas 2 e 4). Os valores de entrada da CMS na planilha industrial são estimados pelo 

frigorífico em função dos custos. Isto mostra que a CMS de ambos os produtos tem valores que 

são compatíveis com os preços de compra da merenda escolar praticados pelas Prefeituras no 

Ceará e no Brasil, que é em torno de R$15,00 (quinze reais) por quilo de CMS de pescado ou 

na forma de almondega de pescado. 

 

Conclusões 

 

O pirarucu apresenta maior rendimento de filé sem pele, em contrapartida o rendimento da 

CMS é menor em relação à tilápia. Esta última apresenta menor rendimento do filé sem pele e 

melhor rendimento de CMS em comparação ao pirarucu.  

A tecnologia de extração da CMS de tilápia favorece o aproveitamento de resíduos da filetagem, 

o que a coloca em condições ótimas para utilização na produção de almôndega.  

Ambas as espécies estudadas apresentam valores de produção de CMS com custo compatível 

para utilização na merenda escolar, o que não ocorre com os filés, de custo muito altos para este 

fim. 
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Tabela 5. Planilha de custo (BRL=0,31 USD) para elaboração de almondegas a partir de filé e de Carne 

Mecanicamente Separada-CMS de tilápia do Nilo Oreochromis niloticus.  

 

 

 
Tabela 6. Planilha de custo (BRL=0,31 USD) para elaboração de almondegas a partir de filé e de Carne 

Mecanicamente Separada-CMS de pirarucu Arapaima gigas 

 

 

 

 

 

Composição do preço 
Filé CMS 

Quant. Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Quant. Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Matéria-Prima (Filé)/kg* 3,33 8,00 26,64 1 4,79 4,79 

Mão-de-obra/kg 1   0,00 1   0,00 

Energia/kg 1   0,00 1   0,00 

Embalagem/kg primária  1 0,10 0,10 1 0,10 0,10 

Embalagem/kg master c/ 20kg 1 0,10 0,10 1 0,10 0,10 

Transporte 1   0,00 1   0,00 

Insumo  1   0,00 1 0,30 0,30 

Frete  1   0,00 1   0,00 

Processamento/Congelamento 1 1,00 1,00 1 1,00 1,00 

Comissão    0,84    0,19 

Margem de lucro    4,18    0,94 

SUBTOTAL    32,85    7,42 

Impostos e taxas    3,29   4,79 0,74 

TOTAL    36,14   8,16 

Composição do preço 
Filé CMS 

Quant. Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Quant. Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Matéria-Prima (Filé)/kg* 1 21,00 21,00 1 6,50 6,50 

Mão-de-obra/kg 1   0,00 1   0,00 

Energia/kg 1   0,00 1   0,00 

Embalagem/kg primária  1 0,10 0,10 1 0,10 0,10 

Embalagem/kg master c/ 20kg 1 0,10 0,10 1 0,10 0,10 

Transporte 1   0,00 1   0,00 

Insumo  1   0,00 1 0,30 0,30 

Frete  1   0,00 1   0,00 

Processamento/Congelamento 1 1,00 1,00 1 1,00 1,00 

Comissão    1,11    0,24 

Margem de lucro    4,88    1,20 

SUBTOTAL    28,19    9,44 

Impostos e taxas    2,82   4,79 0,94 

TOTAL    31,01   10,38 
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CAPÍTULO 3 - ARTIGO 2 - CARACTERIZAÇÃO DE ALMÔNDEGAS DE 

PIRARUCU E TILÁPIA DO NILO CULTIVADOS: APLICAÇÃO NA MERENDA 

ESCOLAR  
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CARACTERIZAÇÃO DE ALMÔNDEGAS DE PIRARUCU E TILÁPIA DO NILO 

CULTIVADOS: APLICAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR  

 

RESUMO 

O consumo global de pescado per capita atingiu um novo recorde de 20,1 kg em 2015 e a 

produção mundial atingiu a cifra de 167,2 milhões de toneladas/ano, graças ao forte crescimento 

da aquicultura (FAO, 2016). Esta pesquisa teve como objetivo a caracterização de almôndegas 

elaboradas com carne mecanicamente separada (CMS) de tilápia do Nilo (Oreochromis 

niloticus) e pirarucu (Arapaima gigas) através da avaliação de seus aspectos físicos, químicos, 

microbiológicos, nutricionais e sensoriais. A caracterização das almondegas de pescado e da 

CMS foi determinada pelas análises físico-químicas (pH e Atividade de água - Aw), da 

composição proximal (umidade, proteína, lipídeos, cinzas e carboidratos) e do perfil de 

aminoácidos somente para as almôndegas. As análises microbiológicas foram realizadas para 

Estafilococos coagulase positiva, coliformes a 45 °C e Salmonella sp, mais o teste 

microbiológico para o tempo de vida de prateleira em 90 dias somente para as almôndegas. A 

análise sensorial feita para as almondegas foi realizada por meio da aplicação do teste de 

aceitabilidade global, segundo as normas do PNAE (2010). A CMS (tilápia do Nilo e pirarucu) 

apresentaram maiores teores proteico (21% e 20%) e maior umidade (76% e 76,8%) em 

comparação às almondegas de pescado das mesmas espécies respectivamente proteína (17% e 

18%) e umidade (72% e 71%) que também são valores muito aceitáveis, por outro lado as 

almôndegas (tilápia do Nilo e pirarucu) apresentaram maiores teores de lipídios (7% e 8,1%), 

carboidratos (2,5% e 1,3%) e cinzas (1,5% e 1,6%) que a CMS, em virtude do uso de insumos 

(sal, temperos e ligantes). Os perfis de aminoácidos das almôndegas de pescado foram 

semelhantes, apresentando alto valor nutricional pela sua composição de aminoácidos 

essenciais. A análise microbiológica demonstrou que o produto estava dentro do padrão 

sanitário exigido pela legislação e que o teste de vida de prateleira foi satisfatório. A análise 

sensorial mostrou que a maioria das crianças aceitaram a merenda escolar em forma de 

almôndegas de pescado nos conceitos conferidos da escala hedônica gostei e adorei. Com base 

nos resultados obtidos, conclui-se que as almôndegas de pescado elaboradas a partir de CMS 

de tilápia do Nilo e pirarucu, tem um indicativo fortíssimo para utilização na merenda escolar, 

visto que apresentam atributos físico-químicos, nutricionais, microbiológicos e sensoriais, 

desejáveis e por estimular o aproveitamento integral de pescado em produtos de valor agregado.  

Palavras-chave: atributos de qualidade, CMS, almôndega de pescado e aceitabilidade. 
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CHARACTERIZATION OF FARM-GROWN PIRARUCU AND NILE TILAPIA 

MEATBALLS: THEIR APPLICATION FOR SCHOOL MEALS 

 

ABSTRACT 

The global per capita fish consumption reached a new record of 20.1 kg in 2015 and the world 

production reached the figure of 167.2 tons per year, thanks to strong growth in aquaculture 

(FAO, 2016). This research seeks to characterize the meatballs made from mechanically 

deboned meat (MDM) of farm-grown Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and pirarucu 

(Arapaima gigas), through their physiochemical, microbiological, nutritional and sensorial 

character. The characterization of fish meatballs and MDM was determined by physiochemical 

analysis (pH and water activity Aw), proximal composition (moisture, protein, lipids, and 

carbohydrates) and amino acid profile for the meatballs. Microbiological analyses were carried 

out for positive coagulase, coliforms at 45° C and Salmonella sp, besides the microbiological 

test for long shelf life in 90 days only for the meatballs. The sensory analysis conducted with 

the meatballs was accomplished through the application of global accessibility tests, in 

accordance with the standards of PNAE (2010). The MDM (of both the Nile tilapia and 

pirarucu) showed higher protein levels (21% and 20%) and higher humidity (76% and 76.8%), 

as compared to the fish meatballs of the same species, respectively (17% and 18%) protein, and 

moisture (72% and 71%), which are also very acceptable values. On the other hand, the 

meatballs (Nile tilapia and pirarucu) showed higher levels of lipids (7% and 8.1%), 

carbohydrates (2.5% and 1.3%) and ashes (1.5% and 1.6%) than the MDM, due to the use of 

inputs (salt, seasonings and binders). The fish meatballs amino acid profiles were similar, 

showing high nutritional value, due to their composition of essential amino acids. The 

microbiological analysis has shown that the product was within the sanitary standard required 

by the legislation in force and that the shelf life test was satisfactory. Sensory analysis showed 

that the fish meatballs prepared for the school meals were widely accepted by most children in 

the concepts of the hedonic scale of liked it and loved it. Based on the results obtained, it is safe 

to conclude that the fish dumplings prepared from MDM of Nile tilapia and pirarucu, is strongly 

indicated for use in school meals, since they present the desirable physiochemical, nutritional, 

microbiological and sensory attributes and stimulate the full utilization of fish in value-added 

products.  

Key-words: quality attributes, MDM, fish meatballs and acceptability. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

A pesca e a aquicultura são atividades importantes como fonte de produção de 

alimentos, emprego e renda para centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. O consumo 

global de pescado per capita atingiu um novo recorde de 20,1 kg em 2014, graças ao forte 

crescimento da aquicultura. O cultivo de organismos aquáticos é responsável por quase metade 

de todo o pescado para o consumo humano, e favorece a melhoria da situação para certas 

unidades populacionais de peixes como resultado de uma melhor gestão das pescarias. Além 

disso, o pescado ainda é um dos alimentos mais comercializados no mundo e mais da metade 

do valor das exportações de pescado e produtos alimentares derivados dele são provenientes de 

países em desenvolvimento. Relatórios recentes elaborados pelas indústrias representantes da 

sociedade civil, de vários países e organizações internacionais destacaram o enorme potencial 

(que será ainda maior no futuro) dos oceanos e águas interiores para a produção de alimentos, 

contribuindo de forma destacada para segurança alimentar e nutrição adequada para a crescente 

população mundial que deverá atingir 9.700 milhões em 2050 (FAO, 2016). 

A produção mundial de pescado atingiu a cifra de 167,2 milhões de toneladas em 2014, 

sendo que 93,4 milhões de toneladas são provenientes da pesca extrativista e 73,8 milhões de 

toneladas são da aquicultura de acordo com o Estado Mundial da Pesca e Aquicultura, 

documento publicado recentemente pela FAO (2016). Entretanto, a produção de pescado da 

aquicultura em 2015 e 2016, segundo estimativas de especialistas da própria FAO pode 

ultrapassar a produção de pescado oriundo da captura pela pesca extrativista. O consumo 

humano de pescado no ano de 2014 foi de 146,3 milhões de toneladas e o os usos não 

alimentares do pescado atingiu a cifra de 20,9 milhões de toneladas. Em contrapartida a 

população mundial alcançou a cifra nesse ano de 7,3 bilhões de pessoas ávidas por consumo de 

proteína de boa qualidade. O consumo per capita mundial já alcançou 20,1kg. Entretanto em 

2013, o consumo aparente de peixe per capita nos países industrializados foi de 26,8 kg. Uma 

parte considerável e crescente do peixe consumido nesses países desenvolvidos foi abastecido 

por importações, devido à força da demanda e da estagnação ou o declínio da produção de peixe 

doméstico (FAO, 2016). 

O crescimento significativo do consumo de pescado nos últimos anos melhorou as dietas 

nas pessoas no mundo todo e graças à uma alimentação diversificada e nutritiva. Em 2013, o 

pescado foi responsável por cerca de 17% da ingestão das proteínas animais da população 

mundial e 6,7% das proteínas consumidas no total. Além disso, o pescado forneceu a mais de 

3.100 milhões de pessoas, cerca de 20% da ingestão média de proteína animal per capita. Além 
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de ser uma fonte rica de proteína de alta qualidade e de fácil digestão que contém todos os 

aminoácidos essenciais, o pescado fornece gorduras essenciais (por exemplo, ácidos graxos 

ômega 3 de cadeia longa), vitaminas (D, A e B) e minerais (como o cálcio, o iodo, zinco, ferro 

e selénio), especialmente se for consumido inteiro. Mesmo a ingestão de pequenas quantidades 

de pescado pode ter um impacto positivo nutricional considerável em dietas à base de vegetais; 

como ocorre nas populações de muitos países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos. 

Além disso o pescado é geralmente rico em gorduras insaturadas e fornece benefícios para a 

saúde na proteção contra a doenças cardíacas coronariana, contribuindo também para o 

desenvolvimento do cérebro e do sistema nervoso em fetos e crianças. Graças às suas 

propriedades nutricionais valiosas, o consumo de pescado pode ser decisivo para corrigir as 

dietas desequilibradas e um substituto, para a luta contra a obesidade (FAO, 2016). 

Subprodutos do pescado tem sido aproveitados por plantas processadoras com o 

objetivo de reduzir custos e agregar valor aos produtos gerados (PESSATTI, 2001), como 

acontece em outras cadeias produtivas de suínos, bovinos e de frangos. O aproveitamento 

desses subprodutos diminui os custos e é uma maneira de evitar contaminação ao meio ambiente 

pelo descarte inadequada de lixo orgânico industrial (SUCASAS, 2011). Apesar disso, o 

aproveitamento integral do pescado e, em especial de resíduos no ciclo da cadeia produtiva do 

pescado, continua tendo pouco significado para a indústria brasileira (BRITO, 2007). Plantas 

processadoras de pescado desperdiçam entre 62,5% e 66,5% (BOSCOLO; HAYASHI; 

MEURER, 2004) e de camarão aproximadamente 50% da matéria-prima (LIMA et al., 2012 e 

FOGAÇA et al., 2011). 

A Carne Mecanicamente Separada – CMS, é um dos coprodutos gerados pela indústria 

de processamento do pescado. A CMS de Pescado (também conhecida como minced fish, polpa 

de pescado, cominutado ou cominuído de pescado, ou carne de pescado mecanicamente 

desossada) é o músculo de peixe separado de pele e ossos em máquina desossadora. O Codex 

Alimentarius define a CMS como um produto obtido a partir de uma única espécie, ou mistura 

de espécies de peixe com características sensoriais semelhantes, através de processo 

mecanizado da parte comestível, gerando partículas de músculo esquelético isentas de vísceras, 

escamas, ossos e pele. A granulometria da CMS é de 2 a 4 milímetros (GONÇALVES, 2011). 

Pesquisas realizadas anteriormente avaliando a estabilidade e qualidade da CMS de 

tilápia e pirarucu, in natura e após lavagens sucessivas, foram realizados por Gryschek, Oetterer 

e Gallo (2003) e Kirschnik (2007). Os resultados dos trabalhos tiveram boa aceitação e os 

produtos desenvolvidos (salsicha, nuggets, fishburger e almôndegas de peixe) foram analisados 

sensorialmente pelos consumidores e tiveram boa aprovação (SARY et al., 2009). Entretanto, 
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pesquisas para o estabelecer padrões de identidade e qualidade da CMS de espécies tropicais e 

suas possíveis aplicações na indústria de alimentos são essenciais (FOGAÇA et al., 2011).  

Este trabalho teve como objetivo a caracterização físico-química, microbiológica, 

nutricional e sensorial de almôndegas de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) e pirarucu 

(Arapaima gigas) cultivados com aplicação na merenda escolar. 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

As amostras de peixes foram provenientes de duas fazendas do setor de aquicultura 

sediadas no Estado do Ceará, sendo uma delas de cultivo de tilápia do Nilo, Oreochromis 

niloticus e outra de cultivo de pirarucu, Arapaima gigas. Os animais chegaram vivos na 

indústria, sendo indivíduos de cada uma das espécies beneficiadas em dias diferentes. Os peixes 

foram submetidos à rotina de depuração (78h sem alimentação), e após este período, foram 

trazidos para a indústria e abatidos por hipotermia, eviscerados, lavados, descabeçados, a pele 

retirada e filetados. A seguir, os filés foram embalados em filme de polietileno e congelados 

em tunel de congelamento a -45oC. Após a filetagem os dorsos (carcaças sem a cabeça) foram 

lavados em água clorada a 7ppm e a 5oC, colocados em gelo para manter a temperatura em 5oC 

e logo a seguir, processado em uma máquina separadora de ossos (Fish Bone Separator) da 

marca Hytech, para a retirada do músculo de pescado aderido aos ossos do dorso e transformado 

em Carne Mecanicamente Separada (CMS). 

 A CMS obtida foi condimentada com tempero industrial (NaCl, e condimentos 

desidratados – tais como: alho em pó, cebola em pó e especiarias naturais), a seguir foram 

levadas para misturadoras, então a massa pronta foi colocada em uma máquina enchedeira à 

vácuo e formatadas em almôndegas condimentadas de pescado (com peso de 30g cada). Em 

seguida, foi realizado um tratamento térmico de pré-cozimento em tachos industriais de inox, 

com água a 100oC, por cinco minutos, após essa etapa, as almôndegas foram resfriadas e 

embaladas em bolsas de nylon/polietileno de com um 1kg. A seguir, foram também congeladas 

em túnel de congelamento a -45oC. Todas as etapas foram realizadas em uma Indústria de 

Processamento de Pescado com certificação e fiscalização pelo Serviço de Inspeção Federal 

(SIF) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

Para a caracterização dos produtos obtidos nesse estudo foram realizadas as análises nas 

amostras de CMS (matéria prima) e almôndegas (produto) de tilápia do Nilo e pirarucu, a 

seguir: medição de pH; atividade de água; análise proximal e análise microbiológica. Foram 
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também realizadas análises de perfil de aminoácidos, análise sensorial e de análise estatística 

da sensorial, somente para as almôndegas de tilápia do Nilo e pirarucu. 

3.2.1 Atividade de Água (Aw)  

A Atividade de Água é o volume de água livre disponível. A análise foi realizada 

utilizando o equipamento Aqualab Cx‑2 (Decagon Devices Inc.) – Analisador de Atividade de 

água por ponto de orvalho com controle interno de temperatura da amostra para medidas em 

todos os tipos de amostras sólidas, semissólidas e líquidas, de acordo com os métodos da APHA 

(American Public Health Association, 2001). As amostras de CMS e almôndega de tilápia do 

Nilo e pirarucu foram trituradas, colocadas no porta amostras e previamente acondicionadas a 

25ºC por 30 min. O aparelho foi previamente calibrado com NaCl 6 molar (Aw=0,76) a 25ºC.  

3.2.2 Medição de pH 

A determinação do pH foi feita eletrometricamente com a utilização de um 

potenciômetro e eletrodos. O princípio da medição eletrométrica do pH é a determinação da 

atividade iônica do hidrogênio utilizando o eletrodo de pH padrão de hidrogênio, que consiste 

de uma haste de platina sobre a qual o gás hidrogênio flui a uma pressão de 101 kPa. Para 

medição do pH, foi utilizada a técnica de acordo com as análises de alimentos da APHA 

(American Public Health Association, 2001). Foram diluídas 10g das amostras em 100ml de 

água destilada em um béquer, tendo sido a mistura agitada até que as partículas fiquem 

uniformemente suspensas, com um pHmetro (KR20) previamente calibrado para determinação 

do valor de pH.  

3.2.3 Análise Proximal (%) 

A composição centesimal das amostras da CMS e das almôndegas foram realizadas 

segundo a AOAC (2005) e as análises realizadas em triplicata. Todas as amostras foram 

armazenadas a – 18 ºC e descongeladas a 5 ºC por um período de 24 horas antes das análises. 

A umidade foi definida por secagem em estufa a 105 ºC por 24 horas (método 950.46); a 

proteína bruta, pelo método semimicro Kjeldahl (N x 6.25) (método 928.08); os lipídeos foram 

determinados por extração com clorofórmio metanol, segundo método de Folch, Lees e Sloane-

Stanley (1957). As Cinzas de um alimento é o nome dado ao resíduo inorgânico que permanece 
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após a queima da matéria orgânica, entre 550 – 570ºC, a qual é transformada em CO2, H2O e 

NO2, assim sendo, a cinza de um material é o ponto de partida para a análise de minerais 

específicos. Os carboidratos foram determinados por diferença em relação a todos os outros. 

3.2.4 Análise Microbiológica 

Foram realizadas análises microbiológicas da CMS e das Almôndegas de tilápia do Nilo 

e pirarucu no tempo de zero dias. Para o produto almondegas de tilápia do Nilo e pirarucu, as 

análises foram no tempo zero, 30, 60 e 90 dias para a verificação da presença de Salmonella 

sp., Estafilococos coagulase positiva e contagem de coliformes a 45 ºC  pelo Serviço do 

Laboratório H2OANALYSIS, seguindo os métodos de análises utilizados de acordo com a 

APHA (American Public Health Association, 2001). Os critérios microbiológicos exigidos pela 

legislação para produtos à base de pescado, cozidos, em uma amostra indicativa, foram: 

ausência de Salmonella sp. em 25 g do alimento; coliformes a 45 ºC em níveis de até 102 g-1; 

estafilococos coagulase positiva em níveis de até 5x102 g-1 de acordo com as normas do 

RIISPOA, 2002/ANVISA – RDC 12, 02/01/2001 (ANVISA, 2001).  

3.2.5 Perfil de Aminoácidos  

A análise da composição de aminoácidos das almôndegas de tilápia do Nilo e pirarucu 

foi realizada através da cromatografia líquida de alta performance - HPLC (Cromatógrafo 

Líquido Varian 2699) equipado com uma coluna de Fase Reversa (C18) Sistema Pico-Tag 

(Waters Division). Os valores de aminoácidos essenciais foram expressos em mg de 

aminoácido por 100 g de proteína e comparados com o padrão (WHO 2007). 

3.2.6 Análise sensorial 

A análise sensorial foi realizada através do teste de aceitabilidade usando o modelo de 

ficha de escala hedônica facial mista (Figura 1) para os produtos: almôndegas de pirarucu 

(Arapaima gigas) e tilápia (Oreochromis niloticus), de acordo com as normas do PNAE 

/CECANE – UNIFESP/UNB (2010). 

O teste de aceitabilidade foi realizado com 120 crianças, da 5ª série do ensino 

fundamental do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, localizado no 

bairro de Jacarecanga, Fortaleza-CE. As 120 crianças foram divididas em dois grupos de 60, 
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para tilápia e outro para pirarucu. As porções que foram servidas na merenda constaram de duas 

almôndegas de 30g (60g ao todo/criança) colocadas sobre massa de macarrão e recobertas com 

molho de tomate. Os questionários (Figura 3) foram aplicados, após as crianças ingerirem a 

primeira almôndega e degustarem o produto. A pesquisa foi supervisionada por uma 

Nutricionista com expertise em testes de aceitabilidade em escolas. 

 

 
Figura 1 - Ficha de escala hedônica facial mista 

 
Fonte: Fonte: PNAE /CECANE – UNIFESP/UNB (2010). 

3.2.7 Análise estatísticas 

O Teste de hipóteses do Qui Quadrado, que se destina a encontrar um valor da dispersão 

para duas variáveis nominais, foi aplicado para avaliar a associação existente entre variáveis 

qualitativas. Esse teste não paramétrico, não depende de parâmetros populacionais, como média 

e variância. O princípio básico deste método é comparar proporções, isto é, as possíveis 

divergências entre as frequências observadas e esperadas para um certo evento. 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.3.1 Atividade de Água (Aw) e Medição de pH 

As leituras médias de pH e Aw da CMS e das almôndegas de tilápia do Nilo e pirarucu, 

estão representadas na Tabela 1.  
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Tabela 1 - Valores médios de determinação de pH e Atividade de água (Aw) de dois 

tipos de CMS* e de almôndegas de Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus)e pirarucu 

(Arapaima gigas) 

DESCRIÇÃO DO 

ALIMENTO/PRODUTO  

pH ATIVIDADE DE 

ÁGUA Aw 

   

CMS de Tilápia  6,4 0,98 

Almôndega de Tilápia 6,2       0.95 

CMS de Pirarucu 6,3 0,96 

Almôndega de Pirarucu 6,0 0,90 

   

CMS*-Carne Mecanicamente Separada 

 

Os valores médios encontrados de pH para as CMS de tilápia do Nilo e pirarucu foram 

de 6,4 e 6,3, e para as almôndegas de Tilápia do Nilo e pirarucu foram de 6,2 e 6,0 

respectivamente. Segundo Xavier e Beraquet (1994), o rompimento celular durante o processo 

de extração da CMS libera as catepsinas, enzimas lisossômicas presentes na carne responsáveis 

por promover a hidrólise de proteínas com formação de metabólitos como bases nitrogenadas, 

as quais tornam mais alto o pH da CMS. Lee (1984), afirmou que o pH ótimo da carne de 

pescado, para que se obtenha o máximo de retenção de água, entre 6,5 a 7,0, embora a legislação 

determine que o limite máximo de pH aceitável para o consumo da carne seja de 6,8 (BRASIL, 

1962). Para a atividade de água (Aw) os valores de 0,98 (CMS de tilápia do Nilo) e 0,96 (CMS 

de pirarucu) e 0,95 (almôndega de tilápia do Nilo) e 0,90 (almôndega de pirarucu) encontrados 

na Tabela 1, estão de acordo com o descrito por Fellows (2006), o qual estabeleceu que as 

carnes frescas deveriam apresentar a Aw em cerca de 0,985.  

Os valores médios encontrados de pH para CMS das almôndegas de tilápia do Nilo e de 

pirarucu foram de 6,35 e 6,10, respectivamente, estando próximos da faixa indicada por Terra 

(2003), que determina para produtos cárneos pH entre 5,8 e 6,2. Foi também observado que as 

duas formulações de almôndegas de tilápia do Nilo e pirarucu apresentaram média de 0,92, 

portanto, se classificam como alimentos de alta atividade de água, por este valor ser 

ligeiramente inferior a 1,0 (FRANCO; LANDGRAF, 2008). Desta forma, com base nos 

resultados obtidos se pode sugerir a adoção de controle de qualidade do ponto de vista higiênico 

sanitário durante a manipulação e armazenamento de almôndegas desses peixes, devendo 

ocorrer a criação de barreira adicional ao crescimento de microrganismos, como a utilização de 

embalagens apropriadas e congelamento a -45oC. 
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3.3.2 Análise Proximal (%) 

Todas as análises para a composição proximal de dois tipos de Carne Mecanicamente 

Separada-CMS e de almôndegas de pescado, elaborados a base de tilápia do Nilo (Oreochromis 

niloticus) e pirarucu (Arapaima gigas) foram realizadas em triplicata. Na Tabela 2 estão 

expressos os valores médios da composição proximal almôndegas de pescado, elaborados a 

base de CMS de tilápia do Nilo e pirarucu, ao compará-los com o músculo da Carne 

Mecanicamente Separada-CMS in natura. Segundo Gonçalves (2011) e Beirão et al. (2000), a 

composição proximal é variável, pois depende da espécie, estado nutricional, sazonalidade, 

idade, parte do corpo e condições gonadais. 

O teor de umidade para os produtos almôndegas elaboradas a base de tilápia do Nilo e 

pirarucu foram respectivamente de 72% e 71%, um pouco abaixo do encontrado na Carne 

Mecanicamente Separada-CMS de tilápia do Nilo e pirarucu in natura. Isso pode estar 

relacionado ao fato de os produtos almôndegas elaboradas a base de tilápia do Nilo e pirarucu 

terem sido submetidas a tratamento térmico por poucos minutos, onde ocorreu a liberação de 

líquido por evaporação. 

O valor de cinzas para os produtos almôndegas de pescado elaboradas a base de tilápia 

do Nilo e pirarucu foram respectivamente de 1,5% e 1,65%. As proteínas são estruturas frágeis 

que podem se desnaturar quando submetidas a altas temperaturas e pressões diferentes. As 

porcentagens de proteínas encontradas nos produtos almôndegas de pescado elaboradas a base 

de tilápia do Nilo e pirarucu foi respectivamente de 17% e 18%, valores um pouco abaixo ao 

descrito no músculo da Carne Mecanicamente Separada-CMS de tilápia do Nilo e pirarucu in 

natura. A fração de cinzas em pescado de água doce apresenta oscilações que variam de 0,90 a 

3,39% (CONTRERAS-GUZMÁN, 1994). 

Na análise de Lipídios das almôndegas de pescado elaboradas a base de tilápia do Nilo 

e pirarucu o valor respectivo foi de 7% e 8,1%, foi superior ao CMS in natura de tilápia e 

pirarucu (2,3% e 2,7%), o que pode ser explicado pelo processo de elaboração das almôndegas 

de pescado elaboradas a base de tilápia do Nilo e pirarucu e a adição de insumos para formatar 

as almondegas, além do tratamento térmico. 

O alto teor de lipídeos presente nas amostras de almôndegas de tilápia do Nilo e pirarucu 

que foram elaboradas com maiores teores de CMS é explicado em razão da CMS de peixe ser 

extraída do músculo abdominal, o qual se encontra próximo à carcaça da tilápia que contém 

considerável adiposidade (BORDIGNON et al., 2010). Apesar do aumento na porcentagem de 

lipídios, segundo Vidotti e Martins (2010), a gordura presente na cavidade abdominal e ventral 
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do peixe é composta por ácidos graxos monoinsaturados, poli-insaturados totais, saturados e 

ômega-3, o que traz benefícios nutricionais ao produto. 

Conforme Ordóñez (2005), a umidade apresenta uma correlação inversa ao conteúdo de 

lipídeos. Essa afirmação condiz com os resultados encontrados no presente estudo, visto que, 

quando constatada uma elevada porcentagem de gordura, a umidade mostrou-se baixa e, assim 

reciprocamente. 

O teor de carboidratos das almôndegas de pescado elaboradas a base de tilápia do Nilo 

e pirarucu (Tabela 2) foi respectivamente de 2,5% 1,3%, um pouco superior ao da CMS in 

natura de tilápia e pirarucu (0,0% e 0,0%). Isso se explica em virtude da adição de insumos que 

dão liga, quando da elaboração dos produtos almôndegas de pescado (tilápia do Nilo e 

pirarucu). 

 

 
Tabela 2. Valores médios da análise proximal (%) de dois tipos de CMS* e de almôndegas de pescado, 

elaborados a base de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) e pirarucu (Arapaima gigas). 

Descrição do 

Alimento/Produto 

 

 

Umidade 

(%) 

 

Proteína 

(%) 

 

Lipídios 

(%) 

 

 

Carboidratos 

(%) 

 

 

Cinzas 

(%) 

 

 

 

CMS de Tilápia 

 

 

76 

 

21 

 

2,3 

 

0,0 

 

0,7 

 

Almôndega de Tilápia 

 

72 

 

17 

 

7 

 

2,5 

 

1,5 

 

CMS de Pirarucu 

 

 

76,8 

 

20 

 

2,7 

 

0,0 

 

0,5 

 

Almôndega de  

Pirarucu 

 

71 

 

18 

 

8,1 

 

1,3 

 

1,6 

CMS*- Carne mecanicamente separada. 

 

3.3.3 Análise Microbiológica 

Os resultados obtidos (TABELA 3) nas análises das amostras de matéria-prima 

(músculo de peixe congelado - CMS) e dos produtos (almôndegas congeladas) de tilápia do 

Nilo e de Pirarucu para Coliformes a 45oC (NMP/g), Staphylococcus Coagulase Positiva 

(UFC/g) e Pesquisa de Salmonela SP (Ausência 25/g) indicaram que os mesmos se 

encontravam em conformidade com os padrões estabelecidos pela Resolução RDC no 12, de 
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02/01/2001 da ANVISA. De acordo com Franco & Landgraf (2008), os resultados obtidos no 

presente estudo indicam que houve uma manipulação adequada dos mesmos durante o 

processamento, uma vez que se acredita ser o manipulador o principal veiculador destes micro-

organismos que se alojam preferencialmente nas fossas nasais, boca e pele. A mesma qualidade 

microbiológica foi observada em bolinhos de peixe (SARY et al., 2009) e fishburger de tilápia 

(MARENGONI et al., 2009). A excelente qualidade microbiológica apresentada pelas 

almondegas de tilápia do Nilo e pirarucu, durante todo o tempo de estocagem (Tabela 4), pode 

ser relacionada ao efeito combinado entre: o tratamento térmico, o qual elimina as formas 

vegetativas, e o uso do sal (NaCl) contido na formulação que reduz a atividade de água e inibe 

o crescimento de microrganismos como também foi verificado por Lago (2015). 

 

 

TABELA 3 - Valores médios das análises microbiológicas de dois tipos de almôndegas de pescado e CMS* de 

tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) e pirarucu (Arapaima gigas) congelados (-45oC) – Resolução – RDC 12, 

de 02/01/2001, zero dias. 

 

 

Análise microbiológica 

 

Valor de 

Referência 

 

Almôndega 

Tilápia 

(Zero dias) 

Almôndega 

Pirarucu 

(Zero dias) 

CMS 

Tilápia 

 

CMS 

Pirarucu 

 

Coliformes a 45oC (NMP/g) 

 

 

102 NMP/g 

 

< 1,0x10 NMP/g 

 

< 1,0x10 NMP/g 

 

< 1,1x10 NMP/g 

 

<1,2x10 NMP/g 

 

Estafilococos Coagulase Positiva 

(UFC/g) 

 

 

5x102 UFC/g 

 

< 1,0x102 UFC/g 

 

< 1,0x102 UFC/g 

 

< 1,2x102 UFC/g 

 

< 1,2x102 UFC/g 

 

Salmonela SP (Ausência 25/g) 

 

 

AUSÊNCIA 

 

AUSÊNCIA 

 

AUSÊNCIA 

 

AUSÊNCIA 

 

AUSÊNCIA 

*CMS – Carne mecanicamente separada de Pescado. 

 

 

Os resultados apresentados nas análises microbiológicas (Tabela 4) das amostras dos 

produtos (almôndegas congeladas) de tilápia do Nilo e de pirarucu para Coliformes a 45oC 

(NMP/g), Staphylococcus Coagulase Positiva (UFC/g) e Pesquisa de Salmonela SP (Ausência 

25/g), indicaram que esses produtos se encontravam em conformidade com os padrões 

estabelecidos pela Resolução RDC no 12, de 02/01/2001 da ANVISA no período de 0, 30, 60 e 

90 dias e estabelece uma vida de prateleira estável do ponto de vista microbiológico. Além disso 

os resultados indicam que as condições higiênicas sanitárias da indústria foram satisfatórias e 

os resultados apresentados se encontravam em conformidade com os padrões estabelecidos pela 

Resolução RDC no 12, de 02/01/2001 da ANVISA e abaixo dos valores de referência das 

análises. Ainda que, todas as amostras tinham contagens semelhantes, no final da experiência, 
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a qualidade bacteriana das amostras de almôndegas de tilápia do Nilo e pirarucu não foi 

comprometida. 

 

Tabela 4 - Valores médios das análises microbiológicas de dois tipos de almôndegas de CMS* de tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus) e pirarucu (Arapaima gigas) congelados (-45oC) – Resolução – RDC 12, de 02/01/2001, 

em 30, 60 e 90 dias. 

 
 

Análise microbiológica 

 

Valor de 

Referência 

 

Almôndega 

Tilápia 

(30 dias) 

Almôndega 

Pirarucu 

(30 dias) 

Almôndega 

Tilápia 

(60 dias) 

Almôndega 

Pirarucu 

(60 dias) 

Almôndega 

Tilápia 

(90 dias) 

Almôndega 

Pirarucu 

 (90 dias) 

 

Coliformes a 45oC (NMP/g) 

 

 

102 NMP/g 

 

< 1,0x10 

NMP/g 

 

< 1,0x10 

NMP/g 

 

< 1,1x10 

NMP/g 

 

< 1,2x10 

NMP/g 

 

< 1,2x10 

NMP/g 

 

< 1,2x10 

NMP/g 

 

Estafilococos Coagulase 

Positiva (UFC/g) 

 

 

5x102 UFC/g 

 

< 1,0x102 

UFC/g 

 

< 1,0x102 

UFC/g 

 

< 1,2x102 

UFC/g 

 

< 1,2x102 

UFC/g 

 

< 1,2x102 

UFC/g 

 

< 1,2x102 

UFC/g 

 

Salmonela SP (Ausência 25/g) 

 

 

AUSÊNCIA 

 

AUSÊNCIA 

 

AUSÊNCIA 

 

AUSÊNCIA 

 

AUSÊNCIA 

 

AUSÊNCIA 

 

AUSÊNCIA 

*CMS – Carne mecanicamente separada de Pescado. 

 

 

3.3.4 Perfil de Aminoácidos  

Os valores do conteúdo de aminoácidos para Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) e 

Pirarucu (Arapaima gigas) obtidos no presente estudo estão apresentados na TABELA 5. Os 

resultados mostraram que as quantidades de aminoácidos resultantes da análise estão dentro 

dos padrões encontrados para pescado na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos 

(TACO, 2011).  
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Tabela 5. Aminoácidos (mg/g de Proteína) de almôndegas de pescado, elaboradas a base de CMS* de Tilápia do 

Nilo (Oreochromis niloticus) e pirarucu (Arapaima gigas). 

Aminoácidos 

Essenciais  

Oreochromis niloticus Arapaima gigas 

   

Alanina 47 46 

Arginina 44 45 

Ácido Aspartâmico 73 72 

Cistina 8 9 

ÁcidoGlutâmico 105 102 

Histidina 19 20 

Isoleucina 32 30 

Leucina 54 54 

Lisina 67 68 

Metionina 24 23 

Treonina 38 39 

Triptofano 7 6 

Tirosina 26 25 

Valina 35 33 

Prolina 31 31 

Serina 33 32 

   

CMS*-Carne Mecanicamente Separada 

 

 

 

A composição dos aminoácidos das almôndegas de pescado de tilápia do Nilo e pirarucu 

tem uma semelhança muito grande com outros peixes da mesma família e quando elaborados 

da mesma matéria prima. As almondegas de pescado são uma boa fonte de aminoácidos 

essenciais (LUSTOSA-NETO, 1994). A grande parte dos aminoácidos permanece estáveis 

durante a estocagem. Em função da similaridade das almondegas de pescado (tilápia do Nilo e 

pirarucu) em termos de qualidade de proteínas e conteúdo de aminoácidos, as almôndegas de 

pescado deveriam ser mais utilizadas especialmente em dietas balanceadas de crianças na 

escola. 
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A comparação do teor de aminoácidos entre as duas espécies estudadas, tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus) e pirarucu (Arapaima gigas), mostrou que as quantidades de 

aminoácidos são muito próximas entre si. Foi também observado que todos os aminoácidos 

essenciais, estavam presentes em boas quantidades, sugerindo que as duas espécies têm um alto 

valor nutricional. Outra constatação que se faz, refere-se à quantidade de aminoácidos 

essenciais encontrados nesse estudo o qual superou as necessidades diárias desses aminoácidos 

recomendados pela FAO/WHO (TABELA 6). Esse fato sugere que os produtos (almondegas 

de pescado) podem ser utilizados em merenda escolar, por todas as propriedades nutricionais 

apresentadas nesta pesquisa.  

 

Tabela 6 - Perfil de aminoácidos e requerimentos nutricionais diário segundo padrão da FAO/WHO/UNU (2007). 

Aminoácidos     FAO/WHO/UNU 

(2007), g/kg de peso 

corpóreo/dia  

AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS  

Histidina     0,010  

Isoleucina     0,020  

Leucina     0,039  

Lisina     0,030  

Metionina     0,010  

Fenilalanina 

+Tirosina  

   0,025  

Treonina     0,015  

Valina     0,026  

Triptofano     0,04  

Fonte: FAO/WHO/UNU (2007). 

 

Além do alto valor nutritivo e digestibilidade, as proteínas dos peixes tais como a tilápia 

do Nilo e o pirarucu também têm boas propriedades funcionais, tais como a capacidade de 

retenção de água, gelificação emulsificação e propriedades texturiais (MENEGASSI, 2011). 

A tilápia do Nilo pode ser enquadrada como peixe magro de alto teor proteico.  O 

músculo da tilápia contém os aminoácidos necessários para a alimentação humana. O perfil de 

aminoácidos de tilápias é similar ao de outros animais e pode ser visualizado na Tabela 5. A 

tilápia contém maior quantidade de hidroxiprolina, glicina e prolina do que os animais marinhos 

(MINOZZO, 2005). 
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3.3.5 Análise Sensorial das almôndegas de Pirarucu e Tilápia. 

O teste de aceitabilidade usando o modelo de ficha de escala hedônica facial mista para 

os produtos almôndegas de pirarucu (Arapaima gigas) e Tilápia (Oreochromis niloticus), foi 

realizado de acordo com as normas do PNAE /CECANE – UNIFESP/UNB (2010). Os 

resultados da análise sensorial estão descritos na TABELA 7 apontam que tanto a almôndega 

de pirarucu com 100% de aceitação assim como a almôndega de tilápia com 100%, tiveram boa 

performance pela análise sensorial. Pode ser visto ainda na TABELA 7, que a maioria das 

crianças aceitaram a merenda escolar em forma de almôndegas nos conceitos conferidos da 

escala hedônica gostei e adorei. Isto é indicativo que a forma de almôndegas de pirarucu 

(Arapaima gigas) e tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) foi bem aceita e pode se constituir 

numa grande opção de aumento de consumo de pescado no Estado do Ceará. 

 

 

Tabela 7 - Resultados da compilação das fichas do teste de aceitabilidade usando o modelo de 

ficha de escala hedônica facial mista para os produtos: almôndegas de pirarucu (Arapaima gigas) 

e tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus). 

 

0OPÇÕES DE ESCOLHA 

DA ESCALA 

HEDÔNICA 

 

ALMÔNDEGA DE                              ALMÔNDEGA DE                        

PIRARUCU                                         TILÁPIA                                                         

QUANTIDADE DE ALUNOS/           QUANTIDADE DE 

ALUNOS/ 

PERCENTUAL (%)                             PERCENTUAL (%) 

 

1 - DETESTEI 

 

 

- 

 

- 

 

2 – NÃO GOSTEI 

 

 

- 

 

- / 2,4 

 

3 - INDIFERENTE 

 

 

- 

 

- 

 

4 - GOSTEI 

 

 

12 / 20 

 

22 / 36,6 

 

5 - ADOREI 

 

 

48 / 80 

 

38 / 63,4 

 

PERCENTUAL DE 

ACEITE 

(%) 

 

60 / 100 

 

 

60 / 100 
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3.3.6 Estatísticas da Analise Sensorial 

Para comparar as proporções da aceitabilidade entre os dois grupos foi utilizado o teste 

do Qui-quadrado X2. A categoria ADOREI teve uma maior proporção no grupo PIRARUCU 

(80,0 %), quando comparado ao grupo TILAPIA (65,5%), no entanto sem significância 

estatística (p=0,0683), como pode ser visto na TABELA 8. 

 

 

Tabela 8. Resultados do teste de aceitabilidade usando o modelo de ficha de escala hedônica facial mista 

para os produtos: almôndegas de Pirarucu (Arapaima gigas) e Tilápia (Oreochromis niloticus). 

GRUPOS GOSTEI 

N(%) 

ADOREI 

N(%) 

VALOR -P 

Almôndegas pirarucu 12 (20,0) 48 (80,0)  

0,0683 Almôndegas tilápia 20 (34,5) 38 (65,5) 
 

 

 

3.4 CONCLUSÕES 

A CMS na forma de almôndegas de pirarucu (Arapaima gigas) e tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus) se mostraram bem aceitas e podem se constituir numa grande opção 

de aumento de consumo de pescado via as escolas no Estado do Ceará, visto que apresentaram 

atributos físico-químicos, nutricionais, microbiológicos e sensoriais, desejáveis e por estimular 

o aproveitamento integral de pescado em produtos de valor agregado.  

A quantidade de aminoácidos essenciais encontrados nesse estudo, supera as 

necessidades diárias desses aminoácidos recomendados pela FAO/WHO. 

As almôndegas de pirarucu se apresentaram mais atrativas na merenda escolar nos 

critérios estatísticos da análise sensorial (80% “ADOREI”), corroborando ao objetivo de 

implantar um novo produto inédito (almôndegas de pirarucu) e de valor agregado voltado para 

alimentação institucional. 
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3.6 AVALIAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA HUMANA  

Para a realização da análise sensorial, o Projeto foi submetido e protocolado pelo Comitê 

de Ética da Plataforma Brasil do Ministério da Saúde em Pesquisa Humana, Fortaleza-CE. 

(Pesquisa NR. 707201).  
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4 CONCLUSÕES   

O pirarucu apresenta maior rendimento de filé sem pele, em contrapartida o rendimento 

da CMS é menor em relação à tilápia. Esta última apresenta menor rendimento do filé sem pele 

e melhor rendimento de CMS em comparação ao pirarucu. A tecnologia de extração da CMS 

de tilápia favorece o aproveitamento de resíduos da filetagem, o que a coloca em condições 

ótimas para utilização na produção de almôndega. Ambas as espécies estudadas apresentam 

valores de produção de CMS com custo compatível para utilização na merenda escolar, o que 

não ocorre com os filés, de custo muito altos para este fim. A CMS na forma de almôndegas de 

pirarucu (Arapaima gigas) e tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) se mostraram bem aceitas 

e podem se constituir numa grande opção de aumento de consumo de pescado via as escolas no 

Estado do Ceará, visto que apresentaram atributos físico-químicos, nutricionais, 

microbiológicos e sensoriais, desejáveis e por estimular o aproveitamento integral de pescado 

em produtos de valor agregado. A quantidade de aminoácidos essenciais encontrados nas 

almôndegas, supera as necessidades diárias desses aminoácidos recomendados pela 

FAO/WHO. As almôndegas de pirarucu se mostraram mais atrativas na merenda escolar nos 

critérios estatísticos da análise sensorial (80% “ADOREI”), corroborando ao objetivo de 

implantar um novo produto inédito (almôndegas de pirarucu) e de valor agregado voltado para 

alimentação institucional. 
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4.1 Considerações Finais 

 

Fica aqui a opção de que esse estudo sirva de base para futuras pesquisas, no tocante 

aos seguintes pontos: 

 Elaborar as almôndegas com outras formulações e outros sabores; 

 Realizar estudos com diferentes tipos de embalagens para ver qual a que tem o 

menor custo benefício e qualidade; 

 Utilizar outras espécies de peixes tanto amazônicos (tambaqui, pirapitinga) como 

regionais (curimatã e pescada do Piauí), além de peixes marinhos. 

Podemos ver que existe um universo muito grande de estudos que podem ser 

continuados levando em conta alimentos de pescado com valor agregado para alimentação 

institucional. 
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5 APÊNDICES 

5.1 ARTIGO 1 
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5.2 FICHA DE ESCALA HEDÔNICA FACIAL MISTA APLICADA NA ANÁLISE 

SENSORIAL 

 

 
Fonte: PNAE /CECANE – UNIFESP/UNB (2010). 
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5.3. ELABORAÇÃO DOS FILÉS DE TILÁPIA DO NILO 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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5.4  ELABORAÇÃO DA CMS DE TILÁPIADO NILO (Oreochromis niloticus) 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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5.5 ELABORAÇÃO DE ALMÔNDEGAS DE TILÁPIADO NILO (Oreochromis niloticus) 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
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5.6 ELABORAÇÃO DO FILÉ DE PIRARUCU (Arapaima gigas) 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
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5.7 ELABORAÇÃO DA CMS DE PIRARUCU (Arapaima gigas) 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
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5.8 ELABORAÇÃO DAS ALMÔNDEGAS DE PIRARUCU (Arapaima gigas) 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
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5.9 COZIMENTO DAS ALMÔNDEGAS TILÁPIA DO NILO (Oreochromis niloticus) E 

DO PIRARUCU (Arapaima gigas). 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 
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5.10 APLICAÇÃO DA ANÁLISE SENSORIAL DAS MÔNDEGAS TILÁPIA DO NILO 

(Oreochromis niloticus) E DO PIRARUCU (Arapaima gigas). 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

5.11  APLICAÇÃO DA ANÁLISE SENSORIAL DAS MÔNDEGAS TILÁPIA DO NILO 

(Oreochromis niloticus) E DO PIRARUCU (Arapaima gigas). 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

 

 

 

 


