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Resumo 

O processamento do pescado produz grande quantidade de co-produtos (também designados por resíduos) 
que podem ser utilizados de diversas formas, podendo ser comercializados agregando o valor ao pescado, 
a carne mecanicamente separada (CMS) é muito utilizada para a produção de novos produtos oriundos do 
pescado. O objetivo deste trabalho foi a elaboração de blocos salgados desidratados de CMS de Tilápia do 
Nilo com inclusão de casca de ovo e diferentes espécies de peixes marinhos e sua avaliação quanto aos 
aspectos, químicos, microbiológicos e sensoriais. Foram elaborados blocos salgados desidratados com 4 
sabores diferentes, onde trat 1: (controle) o sabor próprio do CMS; trat 2: sabor sardinha; trat 3: sabor 
salmão; trat 4: sabor merluza. Houve diferenças significativas (p≥0,05) para os teores de lipídios e cinzas, 
sendo que a proteína e a umidade não apresentaram diferenças entre as inclusões das diferentes espécies 
de peixes, com teores médios de 48,08 e 31,91%, respectivamente. O pH médio dos blocos salgados 
desidratados foi de 6,43, os níveis microbiológicos estavam dentro dos padrões aceitos pela legislação 
brasileira e em relação a análise sensorial não houve diferenças significativas entre os tratamentos para os 
aspectos avaliados, o produto obteve um índice de aceitação médio de 72,83%. Conclui-se que salga e a 
desidratação, além da adição da casca de ovos e das diferentes espécies de peixes na carne 
mecanicamente separada de tilápia do Nilo, melhorou a composição química do produto e todos os 
produtos preparados apresentam potencial para a inserção no mercado. 

 
Palavras-chave: Aceitação sensorial; Minerais; Salmão; Sardinha; Tipo bacalhau 
 
 
1         INTRODUÇÃO 
 

O Brasil apresenta uma grande aérea de bacias hidrográficas proporcionando 
assim, uma extensa área para a produção de pescados (VICENTE et al. 2014). O 
pescado pode atender as necessidades nutricionais por ser um alimento de fácil digestão, 
com proteínas de alto valor biológico e ácidos graxos essenciais para além de cálcio e 
fósforo, vitaminas A, D e do complexo B (SIMÕES et al., 2004). 

O processamento do pescado gera uma quantidade importante de co-produtos  
que se não forem devidamente eliminados podem ser prejudiciais ao ambiente. Estes 
coprodutos, também designados por subprodutos ou mesmo resíduos, são constituídos 
por peixes de baixo valor comercial e produtos oriundos do toalete dos peixes 
comercializados, como vísceras, escamas, espinhas, peles, entre outros (MINOZZO et al., 
2008). 

A comercialização dos pescados no nosso pais, se baseia em venda de filé, porem 
este representa apenas 32% do pescado, sendo descartado cerca de 66% de parte sólida 
(MINOZZO et al., 2008; MARENGONI et al., 2009). Estes subprodutos podem ser 
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comercializados: a pele como couro, as escamas como objetos de decoração e a carne 
mecanicamente separada (CMS). A preparação da CMS pode aumentar o rendimento de 
carne em 10 a 20 % no processamento (NEIVA, 2006). 

CMS de uma dada espécie de pescado é definida como sendo o produto 
congelado obtido do pescado descabeçado, eviscerado, limpo e separado 
mecanicamente dos músculos e estruturas inerentes à espécie, como espinhas e pele, 
podendo ser lavada ou não, adicionada ou não de aditivos, podendo ser obtida de 
carcaças espinhaços ou parte destes (BRASIL, 2008). 

A CMS pode ser utilizada para a produção de diversos produtos com alto valor 
agregado, pois apresenta fácil digestão é fonte de proteínas, ácidos graxos essenciais, 
minerais, vitaminas A, D e do complexo B, o que o torna um produto de alto valor 
nutricional (RANKEN, 1993). No entanto, há possibilidade de aumentar ainda mais o seu 
valor nutricional, com adição de determinados ingredientes com objetivos específicos, em 
enriquecer com minerais ou ácidos graxos da série ômega 3, entre outros, assim como, 
incrementar com ingredientes que proporcione um sabor com maior aceitação pela 
culinária. Dentre eles uma alternativa seria a inclusão do próprio sabor de peixes 
marinhos mais consumidos, como a sardinha, salmão e a merluza, alterando a base do 
CMS para um peixe mais conhecido. E estes peixes também apresentam um teor maior 
da série ômega 3, podendo contribuir com a elevação deste no bloco desidratado. 

A casca do ovo de galinha contem cerca de 40 % de cálcio, na forma de carbonato 
de cálcio (CaCO3) (MILBRADT et al., 2015), sendo esta uma alternativa para a 
suplementação deste mineral na alimentação humana, este subproduto da produção 
avícola já é utilizado na agricultura como adubo e corretor de solo, porém como este 
mineral apresenta uma alta biodisponibilidade tem surgido interesse em realizar a 
inclusão deste produto na alimentação humana. 

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo a elaboração de blocos 
salgados desidratados de CMS de Tilápia do Nilo com a adição de casca de ovo e 
diferentes espécies de peixes, além de avaliá-los quanto aos aspectos químico, 
microbiológico e sensorial. 

 
2        MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Os blocos salgados desidratados foram elaborados no laboratório de tecnologia do 
pescado, localizado na Fazenda Experimental de Iguatemi (FEI), pertencente a 
Universidade Estadual de Maringá (UEM), foram utilizadas carcaças de tilápias do Nilo 
doadas pela Empresa Smart-fish (Rolândia - PR). As carcaças foram transportadas a 
temperatura de 0°C e congeladas a -18°C até o momento da produção do CMS. 

Para a elaboração dos blocos utilizaram-se as carcaças (espinhaço e carne 
remanescentes do processo de filetagem), retirando as nadadeiras, cabeça, cauda, 
resquícios de pele e de partes dos sistemas gastrointestinais, reprodutor e rins. Após as 
carcaças lavadas e limpas foram passadas na máquina de despolpar, para a obtenção da 
carne mecanicamente separada (CMS) de tilápia do Nilo e a CMS foi submetidas a três 
ciclos de lavagem com água fria e prensada para preparo dos blocos. 

Foi elaborada uma farinha de cascas de ovos de galinha para a incorporação ao 
bloco salgado, onde as cascas dos ovos foram higienizadas com uma solução de água 
destilada com peroxitane ®1512AL (0,1mg/L). Após as cascas foram secas em estufa de 
ventilação forçada a 55°C, durante 2 horas, por fim as cascas dos ovos foram trituradas 
em cutter e moídas em moedor elétrico tipo faca, formando assim, uma farinha. Esta foi 
colocada para esterilizar em autoclave antes de ser utilizada. 

Foram elaborados quatro tratamentos ou quatro sabores diferentes de blocos 
salgados desidratados, sendo (tratamento 1- controle, próprio CMS ou sabor neutro; 
tratamento 2 - sardinha; tratamento 3 - salmão e tratamento 4 – merluza).  
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Nos tratamentos 2 e 3 para dar o sabor de sardinha e salmão foram utilizadas 
farinhas elaboradas a partir das carcaças desses peixes. Em ambas as espécies, para a 
produção de farinhas as carcaças foram lavadas e passadas por um processo de cocção 
em panela com pressão, por 60 minutos, depois essa matéria prima foi prensada 
(capacidade 10 toneladas para a extração do excesso de água e óleo), moída em moedor 
de carne elétrico e colocada em estufa para desidratar (24h) a 60°C. Após secagem, o 
material foi triturado e submetido ao moedor para que as partículas tivessem uma 
granulometria entre 150 a 300 µm. As farinhas foram embaladas e congeladas (não 
perder a sua qualidade original) para posterior utilização nos produtos a serem 
elaborados. As farinhas apresentaram com 5% de umidade. 

No tratamento 4 onde se utilizou a merluza como sabor, o peixe foi adquirido 
congelado em peixarias da região e depois moído para a inserção no produto, como era 
somente a carne, sem presença de espinhas, optou-se para usá-la na forma in natura 
congelada. A formulação dos tratamentos dos blocos salgados desidratados com inclusão 
de cascas de ovos está descrita na Tabela 1. Foram utilizados 40 g das farinhas com 5% 
de umidade e baseado nessas informações utilizaram-se os 200 g de merluza que era em 
material natural. 

 
Tabela 1. Formulação dos blocos salgados desidratados com adição de casca de ovos e 
diferentes espécies de peixes marinhos. 

Ingredientes (g) CMS (Controle) Sardinha Salmão Merluza 

CMS  1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Casca de ovo  2,5 2,5 2,5 2,5 

Gelo  10,0 10,0 10,0 10,0 

BHT 0,83 0,83 0,83 0,83 

Sardinha  - 40,0 - - 

Salmão  - - 40,0 - 

Merluza  - - - 200,0 

 
Para a homogeneização da massa foi utilizada uma batedeira ARNO durante o 

período de 4 mim, depois da homogeneização foram moldados os blocos com a massa e 
dispostos em bandejas intercalados com camadas de sal (NaCl) (Figura 1). Os blocos 
dispostos no sal foram colocados em refrigeradores, onde permaneceram a uma 
temperatura de 8°C, para o processo de cura, sendo retirado o exsudado diariamente, 
passados sete dias, os mesmos estavam prontos para a incorporação em receitas (Figura 
2) ou deixados desidratar a temperatura ambiente e estocados para o momento oportuno 
serem utilizados na culinária. 
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Figura 1. A) Homogeneização da massa de CMS em batedeira; B) Massa homogeneizada com os 
ingredientes; C) Blocos moldados e colocados sobre camada de sal e D) Blocos moldados 
dispostos em bandejas intercalados com camadas de sal. 

 
Após, os blocos estarem prontos foram submetidos as análises de composição 

química. Os teores de umidade e cinzas dos blocos salgados e desidratados, com 
diferentes sabores foram determinados em triplicata segundo a metodologia da AOAC 
(2005). Os teores de proteína bruta foram avaliados pelo método de semimicro Kjeldahl 
(SILVA & QUEIROZ, 2002).  

O valor calórico (VC) foi obtido pela soma da multiplicação do teor de proteína 
bruta (PB), lipídios totais (LT) e carboidratos (CHOs) multiplicados pelos fatores 4, 9 e 4, 
respectivamente (SOUCI et al., 2000). Seguindo a fórmula: VC (Kcal/Kg)= 
PBx4+LPx9+CHOsx4, onde PB= Proteína bruta, LP= Lipídios, CHOs= carboidratos.   

As análises microbiológicas dos blocos salgados e desidratados foram realizadas 
no laboratório de Microbiologia e Microscopia de Alimentos da Universidade Estadual de 
Maringá – UEM. Foram amostrados 100 g de cada tratamento e o protocolo 
microbiológico seguiu os padrões recomendados pela Resolução RDC nº12, de 2 de 
janeiro de 2001, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2001). Foram 
analisados para o número mais provável (NMP) de Coliformes a 35 ºC e 45 ºC, contagem 
de Staphylococcus coagulase positiva em unidade formadora de colônia (UFC)/grama e 
de Salmonella spp a 25 g de amostra, de acordo com APHA (2001). 

Para a medição do pH, foi utilizada amostra homogeneizada dos blocos de cada 
tratamento (10 gramas) com água destilada (1:10 amostra/água). O homogeneizado foi 
submetido aos eletrodos do pHmetro (DM 22, Digimed, São Paulo, Brasil) por 5 minutos, 
quando foi procedida a leitura do pH.  

As amostras foram submetidas à avaliação sensorial por uma equipe de 100 
provadores não treinados no Laboratório de Tecnologia de Produtos de Origem Animal do 
Departamento de Zootecnia. Para a análise sensorial os blocos salgados desidratados, 
independente do sabor, foram dessalgados e preparados com a adição de batatas e 
temperos, idêntico a preparação comum de produto tipo bacalhau. 

Os parâmetros analisados foram: cor, aroma, sabor, textura e aparência global, 
além disso, os julgadores indicaram a intenção de compra do produto, caso o 
encontrassem à venda no mercado. Para a avaliação foi utilizada uma ficha com escala 
hedônica de 9 pontos, tendo como os extremos 1 (desgostei muitíssimo) e 9 (gostei 
muitíssimo) (DUTCOSKY, 2011). Para o teste de intenção de compra foi utilizado uma 
escala de 5 pontos, na qual 5 representou a nota máxima (certamente compraria) e 1 a 
nota mínima (certamente não compraria) de acordo com Meilgaard et al. (1991). 

Foi realizado o cálculo do índice de Aceitabilidade (IA), onde foi adotada a 

expressão IA(%)= (A⁄B) x 100, onde: A= representa nota média na escala hedônica, 
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obtida para o produto analisado;    B= representa a nota máxima na escala hedônica que 

o produto recebeu. 

Os dados foram tratados estatisticamente, sendo calculados os desvios padrões e 
realizada a análise de variância (ANOVA). Em seguida, as médias foram comparadas 
pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de significância, utilizando-se o programa SAS 
(2000). 
 
3         RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Os resultados da composição química dos blocos salgados desidratados 
elaborados a partir de CMS de tilápia do Nilo com adição de casca de ovos e diferentes 
espécies de peixes, mostra que houve diferenças significativas (p≥0,05) para os teores de 
lipídios e cinzas, sendo que a proteína e a umidade não apresentaram diferenças entre as 
inclusões de diferentes espécies de peixes, com teores médios de 48,08 e 31,91%, 
respectivamente (Tabela 2). 
 
Tabela 2. Composição química e valor calórico dos blocos salgados desidratados de CMS de 
tilápia do Nilo com adição de casca de ovos e diferentes espécies de peixes. 

Composição 
química (%) 

Blocos salgados desidratados Valor 
de p. 

C.V.² 
(%) (Controle) Sardinha Salmão Merluza 

Umidade 31,26±0,65¹ 30,51±1,40 32,62±0,71 33,26±1,35 0,2502 2,52 
Proteína 48,73±0,65 49,49±1,41 47,38±0,70 43,73±1,35 0,1008 1,38 
Lipídios 12,42±0,26ab 13,44±1,28ª 11,54±0,62b 11,22±0,94b 0,0077 8,48 
Cinzas 18,97±2,38b 23,47±2,12ª 23,26±1,81ª 19,82±1,53b 0,0007 1,89 

Minerais (g/100 g) 

Cálcio (Ca) 1,02±0,49c 2,14±0,63ª 1,96±0,45b 0,90±0,61d 0,0000 0,93 
Fósforo (P) 0,65±0,46c 1,22±0,11b 1,95±0,84a 0,68±0,43c 0,0000 1,15 

VC³(Kcal/100 g) 346,77±4,99 358,92±17,14 333,45±8,33 327,97±13,81 0,0881 2,69 
¹Média±desvio padrão seguidos na mesma linha por letras distintas diferem pelo teste de Tukey a 5% probabilidade; ²C.V.= Coeficiente 
de Variação; ³V.C.= Valor Calórico. 

 
A carne mecanicamente separada (CMS) de tilápia do Nilo possui altos teores de 

umidade e uma alta atividade de água (aw), o que contribui a proliferação de 
microrganismos diminuindo a sua qualidade e consequentemente deixando o produto 
altamente perecível (EYMARD et al., 2005). Todavia, quando se realiza qualquer tipo de 

processo, ou a associação de dois ou mais processos, como a desidratação e a salga, há 
uma redução na umidade da CMS, ocasionando um aumento em sua vida de prateleira.  

Segundo Kirschnik & Macedo-Viegas (2009) ao realizar o processo de lavagem na 
carne mecanicamente separada de tilápia do Nilo, há um aumento no seu teor de 
umidade chegando a até 88,78%, porém, quando se realiza processos como a salga e a 
desidratação, mesmo com o CMS lavado, como o que foi realizado para a elaboração do 
bloco salgado desidratado, esse valor caiu para 31,26%, como observado no tratamento 
controle (Tabela 2), sem a adição de outras espécies de peixes. Evidenciando a 
diminuição da umidade, devido à perda de água pela exsudação, durante o período em 
que o produto foi submetido a salga.  

O processo de lavagem melhora o aspecto da carne mecanicamente separada, 
removendo sangue, pigmentos, proteínas sarcoplasmáticas e substâncias que podem 
acelerar a degradação proteica e oxidação lipídica, causando colorações e aromas 
indesejáveis ao produto. Todavia, o processo de lavagem, pode também, diminuir o teor 
de proteína, fazendo com que uma parte dos nutrientes seja perdida no efluente líquido 
gerado pelo processo (TENUTA – FILHO & JESUS, 2003). 

O teor proteico médio apresentado pelos blocos salgados desidratados foi de 
48,08%, esse valor é alto, quando comparado aos 17,74% encontrado por Marengoni et 
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al. (2009) na CMS de tilápia do Nilo bruta, utilizada para a produção de fishbuguers. Essa 
diferença ocorre principalmente pela desidratação gerada pela salga, já que quando há 
uma redução significativa na umidade de determinado produto, há uma tendência para o 
aumento na concentração dos demais nutrientes, como exemplo a proteína, pois o valor 
de umidade encontrado pelos mesmos autores foi de 76,30%, valor elevado quando 
comparado aos apresentados pelos blocos salgados desidratados (Tabela 2). 

Em relação ao teor de lipídios, ele variou de acordo com a espécie utilizada para a 
inclusão no produto, e sua forma de utilização (desidratada ou congelada), onde a 
sardinha e salmão foi desidratada na forma de farinha e a merluza, foi congelada moída 
para sua utilização no bloco. O tratamento utilizando sardinha apresentou o maior teor 
lipídico, 13,44%, já os tratamentos controle, sem a inclusão de outra espécie de peixe, 
apresentou um teor lipídico intermediário de 12,42%, seguido pelos tratamentos com a 
inclusão de salmão e merluza, com teores de 11,54 e 11,22%, respectivamente.  

O bloco salgado desidratado com a inclusão da merluza em sua formulação, 
apresentou o menor teor de lipídios 11,22%, isso ocorre, devido à própria composição 
química dessa espécie de peixe, já que o seu filé in natura apresenta 1,99% de lipídios 
totais (FREITAS, 2014). Contudo, o tratamento contendo salmão também apresentou um 
baixo teor de lipídios, 11,42%, quando comparado ao controle (CMS) e com o tratamento 
com inclusão de sardinha, mesmo esse peixe sendo conhecido pela elevada quantidade 
de gordura em seu filé 9,3% (TONIAL et al., 2010). Isso se deve a utilização da farinha de 
salmão, ao invés do peixe em si, como ocorreu nos outros tratamentos, já que durante o 
processamento da farinha há uma lixiviação da gordura, diminuindo assim, a fração 
lipídica nodo produto. 

A sardinha é um peixe que possui a fração mineral em seu filé de 1,00%, (CAULA 
et al., 2008), entretanto, como esse peixe é comumente comercializado e consumido 
inteiro esse valor pode ser ainda maior, devido à presença do seu espinhaço. Os 
tratamentos com a inclusão de sardinha e salmão apresentaram os maiores teores de 
cinzas, 23,47% e 23,26%, respectivamente, seguidos pelos tratamentos com a inclusão 
de merluza, 19,82%, e o controle (CMS), 18,97%, sem inclusão de outra espécie de 
peixe. Isso era de se esperar, uma vez que para a elaboração das farinhas de salmão 
foram utilizadas as carcaças com carne remanescente da retirada dos filés e da sardinha 
foi utilizada integralmente (carne e espinhaço com cabeça), proporcionando um produto 
com elevada quantidade de material mineral, quando comparada ao de filé de merluza, 
sem espinhas e do CMS que também está isento de espinhas. 

Os blocos salgados desidratados, independente do tratamento, apresentaram 
elevados teores de cinzas (matéria mineral), sendo todos superiores a 18%. Isto mostra 
que independente da origem da mateira prima (com o sem espinhas), com a inclusão da 
casca de ovos e o sal do processo de desidratação, ocorreu um aumento no material 
mineral. Segundo Bordignon et al. (2010) a carne mecanicamente separada de tilápia do 
Nilo apresenta 0,87% de cinzas, portanto, a adição da casca de ovos e do sal na salga, 
são os responsáveis pelo grande aumento na concentração desse nutriente.  

Com relação aos minerais, a carne de pescado é considerada uma fonte valiosa de 
cálcio e fósforo (SIMÕES et al., 2007), sendo que a concentração desses minerais, foi 
maior nos tratamentos onde os teores de cinzas também foram superiores. O bloco 
salgado desidratado com adição de sardinha, apresentou o maior teor de Cálcio, 2,14 
g/100g, seguido pelo tratamento com inclusão de salmão, 1,96 g/100g. Evidenciando 
dessa forma que além da ação da casca de ovo e do sal do processo de salga, realmente 
existe um diferencial para elevação nesses teores de cálcio que refere-se a quantidade de 
espinhas presente na matéria prima, onde para as duas espécies como mencionado 
anteriormente é superior. 

Já para o teor de fósforo, foi ao contrário, ou seja, a concentração para o bloco 
salgado desidratado, contendo salmão foi significativamente superior (1,95 g/100g) a 
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concentração para o tratamento contendo sardinha (1,22 g/100g), sendo os demais 
tratamentos muito inferiores a estes dois, cuja média foi de 0,66 g/100g (Tabela 2). Era de 
se esperar esse resultado, pois na farinha o teor de fósforo é maior. De acordo com 
MCDOWELL (1992) 80% do fósforo do organismo está localizado nos ossos e dentes e 
os demais 20%, nos tecidos moles, em especial nas hemácias, músculos e tecido 
nervoso, confirmando os resultados obtidos, quanto ao maior teor de fósforo no bloco com 
salmão em relação aos demais. 

Para o potencial hidrogeniônico (pH) não houve diferença significativa (p≥0,05) 
entre os blocos salgados desidratados, o pH médio de todos os tratamentos foi de 6,43, 
segundo Lauritzsen et al. (2004) em peixes como Gadus morhua, peixe comumente 
comercializado salgado, o pH pode variar de 6,8 a 6,9 em um a dois dias após sua morte, 
sendo que no bacalhau após 28 dias de cura pelo sal, o pH pode declinar para 6,2. Sendo 
que em alimentos com pHs inferiores a 6,0, faixa onde os alimentos são classificados 
como alimentos de baixa acidez, há uma maior preocupação com a possibilidade de 
crescimento de bactérias patogênicas, gerando maiores cuidados durante a estocagem 
do produto (FRANCO & LANDGRAF, 1996). 

A microbiologia dos blocos salgados desidratados de tilápia do Nilo com adição de 
casca de ovos, independente da outra espécie de peixe utilizada para a inclusão, estava 
dentro dos padrões estabelecidos pela legislação brasileira (BRASIL, 2001), comprovando 
que os produtos foram manuseados e preparados adequadamente, desde a produção da 
CMS até o momento do consumo. O número mais Provável de Coliformes, tanto a 35°, 
quanto a 45°C (¹NMP/g) foi <3, a contagem de Estafilococos coagulase Positiva (UFC/g) 
foi de 1x 10² e foi ausente a pesquisa de Salmonella Spp em 25g. 

O perfil sensorial dos alimentos é uma importante ferramenta para medir a 
aceitação dos produtos perante aos consumidores, principalmente quando se trata de 
inovações e produtos que ainda não são encontrados no mercado e culturalmente 
consumidos (DUTCOSKY, 2011). Segundo a análise sensorial dos blocos salgados 
desidratados, não houve diferenças significativas (p≥0,05) para nenhum dos aspectos 
avaliados pelos provadores, tampouco para o teste de intenção de compra mostrando que 
a inclusão de outras espécies de peixes no produto foi bem aceita (Tabela 3).  
 
Tabela 2. Análise sensorial de blocos salgados desidratados de CMS de tilápia do Nilo com 
adição de casca de ovos e diferentes espécies de peixes. 

Tratamento Cor Aroma Textura Sabor 
Impressão 

global 
Intenção de 

compra 

Controle  6,98±1,42¹ 7,18±1,46 7,02±1,58 7,28±1,53 6,94±1,28 3,62±1,12 
Sardinha 6,76±1,80 6,68±1,75 6,66±1,82 6,70±1,68 6,62±1,56 3,28±1,07 
Salmão 6,45±2,07 6,56±2,27 6,41±2,40 6,54±2,64 6,10±2,48 3,30±1,31 
Merluza 6,46±2,05 6,66±1,74 6,78±1,70 7,04±1,73 6,56±2,00 3,40±1,37 

Valor de p. 0,4297 0,3357 0,4668 0,2352 0,1924 0,4997 

C.V.²(%) 27,76 26,92 28,18 28,03 28,52 35,96 
¹ Média±desvio padrão; ²C.V.= Coeficiente de Variação. 

 
O sabor, entre os parâmetros avaliados, foi o que obteve as maiores notas, 

variando de 6,54 a até 7,28, o que corresponde a gostei moderadamente (7), na escala 
hedônica de 9 pontos (Tabela 3). Segundo Chiralt et al. (2008), salga além de diminuir a 
umidade e aumentar a estabilidade bioquímica dos alimentos, ela também auxilia no 
desenvolvimento de características desejáveis de aroma e sabor para os produtos. De 
acordo com Alves et al. (2010) tilápias do Nilo inteiras evisceradas, submetidas a salga e 
preparadas tipo bacalhau, obtiveram uma nota média de 8,43 para o sabor. Essa nota 
evidencia como o processo de salga melhora o sabor do pescado, sendo que a diferença 
entre as notas encontradas pelos autores e no presente trabalho é provavelmente devido 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

a matéria-prima utilizada, já que em um trabalho se utilizou o peixe como um todo e no 
outro apenas a CMS para elaboração do bloco salgado desidratado. 

Quando se avalia sensorialmente o pescado o aroma é outro parâmetro de extrema 
importância, já que esse tipo de alimento possui um odor bem característico, que varia de 
acordo com vários fatores, como a espécie, o modo de preparo e a qualidade 
microbiológica do produto. O pescado, por si só, já possui um aroma bem forte e quando 
se realiza a sua salga, além de se conter a atividade microbiológica e inibir os odores 
indesejáveis, há também o aumento do cheiro comum da carne do peixe. Ainda em 
relação ao aroma, a nota média obtida nesse aspecto, para os blocos salgados 
desidratados, foi de 6,62, variando entre gostei ligeiramente (6) e gostei moderadamente 
(7) na escala hedônica (Tabela 3). Oliveira et al. (2012) ao elaborarem almondegas a 
partir da carne mecanicamente separada de tilápia do Nilo, obtiveram o valor de 7,5 para 
o aroma e Marengoni et al. (2009) obtiveram a nota 7,14 para o aroma de fishburguer 
elaborado com 91% de CMS de tilápia do Nilo. Esses valores são superiores ao 
encontrado pelo presente trabalho, mostrando que a salga intensifica as características de 
odor do pescado, diferentemente de quando há a elaboração de produtos condimentados 
como a almondega e o fishburguer. 

A nota média para o teste de intenção de compra, dos blocos salgados 
desidratados, foi de 3,37, correspondendo a talvez comprasse/talvez não comprasse pela 
escala hedônica de 5 pontos (MEILGAARD et al., 1991), já produtos reestruturados, como 
as almôndegas de tilápia do Nilo sem a adição de proteína texturizada de soja, 
elaboradas por Oliveira et al. (2012), apresentaram uma intenção de compra de 4, 
equivalente a possivelmente compraria na escala hedônica de 5 pontos. 

O índice de aceitação ou aceitabilidade do produto ajuda a medir o sucesso do 
produto ao ser lançado para o mercado. Como não houve diferenças significativas 
(p≥0,05), entre os diferentes tratamentos de blocos salgados desidratados de tilápia do 
Nilo com adição de casca de ovos e as diferentes espécies de peixes e a aceitabilidade 
média do produto foi de 72,83%, significando um bom resultado. De acordo com Dutcosky 
(2011) um produto para ser bem aceito pelo consumidor a média deve ser acima de 70% 
de aceitabilidade.   

A busca por alternativas viáveis e de qualidade para o aproveitamento dos resíduos 
gerados pela filetagem dos peixes faz-se necessário para evitar o desperdício e diminuir o 
impacto ao meio ambiente. Logo, novos estudos devem ser realizados para confrontar os 
resultados obtidos neste experimento, buscando inclusive, ajustar o tempo e 
concentração de sal (NaCl), para o processo de salga e desidratação do produto, assim 
como a vida de prateleira desse produto. 

 
4        CONCLUSÃO 
  

A realização da salga e desidratação, além da adição da casca de ovos e inclusão 
de peixes de diferentes espécies na forma de farinha ou congelado, na carne 
mecanicamente separada de tilápia do Nilo, para a formação dos blocos salgados 
desidratados, melhorou a composição química do produto, diminuindo a sua umidade, 
concentrando nutrientes, principalmente nos tratamentos com sardinha e salmão. Além 
disso, não houve contaminação microbiológica e quanto a análise sensorial, todos os 
blocos elaborados tem potenciais para a inserção no mercado consumidor. 
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