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RESUMO 

Objetivo deste trabalho foi elaborar mix desidratado de salmão e tilápia e avaliar suas características de 

composição, microbiológica e sensorial, sendo utilizada uma variação nos níveis de inclusão dos mesmos. 

Para elaboração do mix utilizou-se 10%, 20% e 30% de farinha de salmão, respectivamente em 90%, 80% e 

70% de farinha de tilápia, tendo a farinha de tilápia (100%) como controle. Não houve diferença significativa 

nos teores de proteína bruta e cinzas em relação aos níveis de inclusão de 0%, 10% 20% 30%, cujas 

médias variaram de 4,77% a 8,37% para umidade, 48,57 a 50,55% para proteína bruta e 30,89 a 34,53% 

cinzas. . Indicando que à medida que houve aumento da inclusão da farinha de salmão na farinha de tilápia, 

ocorreu uma redução no teor de umidade, cuja equação que explica é a Regressão Linear y=8,105 - 

0,1131xi (R²= 0,93). O pH das amostras de mix desidratado apresentaram um leve aumento à medida que 

acrescentou farinha de salmão. Não foi observada preferência para determinada farinha ou mix desidratado. 

Assim, pode-se incluir qualquer um destes mix em produtos alimentícios com a finalidade de enriquecimento 

nutricional. Significando que é possível usar até 30% de farinha de salmão em 70% de tilápia. Todos os 

mixs desidratado estavam dentro dos padrões exigidos pela Legislação brasileira, portanto, aptos para o 

consumo humano. 

 

PALAVRAS-CHAVE: carcaça de peixe, resíduos de beneficiamento de pescado, teor proteico, espinhaço 

de peixes. 

 

 

1        INTRODUÇÃO 

 

A tilápia é uma das espécies de peixes mais cultivadas e consumidas no Brasil nos 
últimos anos. A preferência nacional de consumo da carne de tilápia pelos brasileiros é na 
forma de filé, e no processo de filetagem são gerados resíduos, comumente não 
aproveitados, e que são descartados, poluindo o meio ambiente. Da mesma forma, o 
salmão tem sido muito utilizado na forma de filé, e o seu espinhaço (carcaça) e a cabeça 
têm sido na maioria das vezes descartadas. Portanto com o beneficiamento do pescado 
são geradas grandes quantidades de resíduos, devido à falta de reconhecimento deste 
recurso como matéria prima e fonte para elaboração de outros produtos, principalmente, 
alimentícios. No Brasil, o aproveitamento de resíduos de pescado é pequeno. 

Dentre esses resíduos, quando utilizado pela indústria de beneficiamento de tilápia 
em especifico, seria a carcaça, que pode ser utilizada para obtenção do CMS (carne 
mecanicamente separada) para elaboração de fishburguer, linguiça, nugetts, croquetes, 
entre outros produtos. Outra forma de utilização das carcaças, seria para elaborar a 
farinha de carcaça (PETENUCI et al., 2010; GODOY et al., 2011, GODOY et al., 2012) de 
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peixe ou a farinha de peixe com o objetivo de inclusão em produtos alimentícios para 
enriquecer em teor proteico, minerais e até mesmo em ácidos graxos, em especial da 
série ômega 3. O pescado é rico em minerais, principalmente cálcio e fósforo, ferro 
(OLIVEIRA et al., 2002), vitaminas A, D e do complexo B, em especial B12, o que o torna 
um produto de alto valor nutricional (VILA NOVA, et al., 2005). Todavia, os peixes de água 
doce, são pobres em Ômega 3 e ricos em Ômega 6, quando comparados ao peixe 
marinho (OGAWA e MAIA, 1999). 

Dessa forma, aliando a quantidade, facilidade de obtenção da matéria-prima e o 
valor nutricional dos resíduos de filetagem da tilápia, torna-se interessante, associar 
resíduo de outra espécie de peixe que apresente um maior teor de ômega 3. Dentre eles, 
o salmão seria uma espécie interessante, pois quando elaborado a farinha a partir das 
suas carcaças, o aroma e sabor é muito suave, comparando a outra espécie marinha, 
como exemplo o atum ou sardinha, que por sua vez também são ricos em ômega 3. A 
lista de qualidades nutricionais do salmão é grande. Com carne firme e oleosa, é rico em 
Ômega 3, gordura polinsaturada que auxilia na redução dos níveis de triglicérides e 
previne doenças cardiovasculares. Contudo, uma posta (de 100 g) assada ou grelhada 
tem 292 calorias, já um filé de salmão cru (de 100 g) não tem mais que 211 calorias 
(ADAMES, 2013). 

No Brasil, dentre os consumidores de peixes, as crianças são aqueles que 
apresentam o menor consumo, necessitando de maior trabalho de marketing educacional 
para estimular o consumo de pescado, melhorando a qualidade nutricional das crianças e 
surgindo a possibilidade de aplicação na alimentação escolar, como sendo uma das 
estratégias. Na forma de mix desidratado de peixe, esse produto pode ser adicionado em 
diferentes produtos que são muito atrativos para as crianças, no entanto, ricos em 
carboidratos, por ser elaborada especialmente com milho, mandioca ou trigo, tais como 
snacks extrusados. As bolachas são produtos comuns e de boa aceitabilidade dentre os 
consumidores de diferentes faixas etárias. No comércio, é possível encontrar esse tipo 
produto de diversas formas, diferenciando, principalmente, em função da empresa que os 
produz, podendo ser comercializado sem ou com cobertura, e dentre elas as de chocolate 
são mais apreciadas. 

Uma forma de melhorar o valor nutricional desse produto já encontrado no 
comércio é fazer a inclusão do mix desidratado de peixe elaborada a partir de carcaças de 
peixes dulcícolas e marinho. PETENUCI et al. (2010), em estudo com farinha de 
espinhaço de tilápia, verificaram valores de 14,2% para umidade, 40,8% de proteína 
bruta, 25,3% de lipídios totais e 18,3% de resíduo mineral fixo. Considerando-se estes 
valores nutricionais das farinhas de espinhaço, são teores considerados, que podem ser 
analisados com a finalidade de inclusão nos diferentes produtos alimentícios, inclusive 
nos doces, que seria o maior desafio, inclui peixe em um produto doce. 

O país apresenta um dos menores índices de consumo per capita de pescado do 
mundo, e isto é atribuído à falta de hábitos do consumidor em adquirir produtos derivados 
de pescado, a baixa disponibilidade de pescado de qualidade no mercado, ao fator 
socioeconômico do consumidor, e à pequena oferta de produtos de fácil preparo 
derivados de pescado (TRONDSEN et al., 2004). 

O desenvolvimento de pesquisas científicas com relativos avanços nas áreas 
desenvolvimento de diferentes farinhas de espécies de peixes marinhos e água doce 
podem melhorar significativamente os índices de aplicação em diversos produtos 
consumidos cotidianamente e consequentemente ocorrer um aumento significativo no 
consumo indireto do pescado, além de contribuir para um melhor aproveitamento de um 
resíduo de excelente qualidade nutricional; com expressiva quantidade normalmente 
descartada ou com problemas sérios de utilização adequada sem comprometimento com 
o meio ambiente. Dessa forma, a inclusão do pescado independente da quantidade e 
forma de aplicação, pode dar uma nova imagem, e ser mais aceitável e acessível à 
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população. Essa forma pode ser através da inclusão de farinha ou mix desidratado em 
produtos que normalmente são muito consumidos principalmente pelas crianças. 

O objetivo deste trabalho foi elaborar o mix desidratado de salmão e tilápia e 
avaliar de composição química, sensorial e microbiológica. 
 
2         MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 Foram utilizadas carcaças de tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus), obtidas da 

empresa de processamento de pescado Smarth fish (Rolândia/PR) e carcaças de Salmão 

(Salmo salar) provenientes da empresa Tomita & Tomita (Maringá/PR). 

 

2.1 ELABORAÇÃO DO MIX DESIDRATADO DE PEIXE 

 

Das carcaças (espinhaço sem os filés) de tilápias e salmão foram retiradas as 

nadadeiras e cabeças. Esses resíduos de beneficiamento foram lavados e congelados 

para transporte em caixa isotérmica, até o laboratório de Tecnologia de pescado da 

Universidade Estadual de Maringá. No momento da elaboração do mix desidratado, estas 

diferentes matérias-primas foram lavadas, pesadas, submetidas ao cozimento em panela 

de pressão com o antioxidante (BHT = 0,1%) por 60 minutos. Depois foram prensadas 

(prensa hidráulica com capacidade de 10 toneladas) e moídas. Após, as massas obtidas 

foram desidratadas em estufa de secagem a 60ºC, por 24h, moídas em moinho tipo faca 

(Willye - modelo TE-650) e embaladas a vácuo (Figura 1). Procedeu-se a mistura dos 

produtos elaborados, incluindo-se 0%, 10%, 20% e 30% do produto desidratado de 

salmão no produto desidratado de tilápia. 

 

2.2 ANALISES FÍSICO-QUÍMICAS DO MIX DESIDRADO DO PEIXE 

 
Foram realizadas análises de composição centesimal de cinco amostras por 

tratamento (5 kg de resíduo de beneficiamento compondo cada lote ou repetição) ao 
término da elaboração do produto desidratado de peixe.  

Foi determinada a atividade de água das amostras do mix desidratado de peixe, 
utilizando-se o aparelho marca Aw Sprint – Novasina TH-500. Para a medição do pH das 
amostras, foi utilizada amostra homogeneizada (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 
(INSTITUTO ADOLFO LUTZ , 1985).  

Os teores de umidade, cinzas e extrato etéreo foram determinados de acordo com a 
metodologia da Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 2005). Os teores de 
proteína bruta foram avaliados pelo método de semi-micro Kjeldahl (SILVA & QUEIROZ, 
2002).  

 
2.3 AS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DO MIX DESIDRATADO 
  

As análises microbiológicas foram realizadas para o número mais provável (NMP) 
de coliformes totais/grama, o número mais provável (NMP) de coliformes fecais/grama, 
contagem de Staphylococcus coagulase positiva em UFC/grama e de Salmonella spp, de 
acordo com APHA (1992).  
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2.4 ANÁLISE SENSORIAL DO MIX DESIDRATADO 
   

A análise sensorial foi realizada 24 horas após a elaboração do mix desidratado de 
peixe. Para a análise sensorial do mix desidratado de peixe foi fornecida 20g de cada 
tratamento a 50 provadores que avaliaram as características de aroma, cor, aparência e 
intenção de compra. As amostras foram colocadas em pequenos copos plásticos (tipo 
café) e embaladas em filme plástico, identificadas e oferecidas aos provadores.  

Os provadores receberam de maneira aleatória as amostras codificadas com 
números também aleatórios e uma ficha para análise sensorial (Figura 1). Para tanto, foi 
utilizada uma ficha com escala hedônica de 9 pontos, tendo como os extremos: 1 
(desgostei muitíssimo) e 9 (gostei muitíssimo) (DUTCOSKY, 2011).  

 

Figura 1: Modelo da ficha utilizada na avaliação sensorial do mix desidratado de tilápia e salmão  

MODELO DA FICHA DE AVALIAÇÃO SENSORIAL  

Sexo: (    ) Feminino   (     ) Masculino Idade:____________ 

TESTE DE ACEITABILIDADE 

 
Nº Nº Nº Nº 

9 – Gostei Muitíssimo 
8 – Gostei Muito 
7 – Gostei Moderadamente 
6 – Gostei Ligeiramente 
5 – Nem Gostei/ Nem Desgostei 
4 – Desgostei Ligeiramente 
3 – Desgostei Moderadamente 
2 – Desgostei Muito 
1 – Desgostei Muitíssimo 

        

_____ Cor _____Cor _____Cor ____Cor 

__    Aroma __   Aroma __   Aroma __    Aroma 

 Aparência   Aparência  Aparência  Aparência 

TESTE DE INTENÇÃO DE COMPRA 

Com relação aos produtos avaliados, avalie quanto à sua intenção de compra: 

 Nº Nº Nº Nº 

5. Certamente compraria     

4. Possivelmente compraria     

3. Talvez comprasse / talvez não comprasse _____ _____ _____ _____ 

2. Possivelmente não compraria     

1. Certamente não compraria     

 

Comentários:____________________________________________________ 

 

Também foi avaliada a intenção de compra. Para essa avaliação foi utilizada a 
escala de 5 pontos, na qual 5 representava a nota máxima "certamente compraria" e 1 
representava a nota mínima "certamente não compraria", empregando os procedimentos 
descritos para análise sensorial (MEILGAARD et al., 1991). 
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O público da universidade (alunos, professores e funcionários) foi convidado a ser 
provador através de cartazes fixados em editais por toda a universidade; foram aceitas as 
50 primeiras pessoas que não possuíam problemas com o consumo de pescado.  

 

2.5 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

O delineamento experimental foi inteiramente casualidado e foi realizada ANOVA e 
teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando o programa SAS Inst. Inc., Cary, NC, 
USA (2010). As variáveis, composição centesimal, atividade de água e pH foram 
submetidas à análise de regressão (SAS, 2010).  

A análise microbiológica foi realizada apenas com a finalidade de caracterização do 
mix desidratado de peixe, não sendo analisada estatisticamente. 

 
 3       RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DO MIX DESIDRATADO DE PEIXE 
 
De acordo com os resultados obtidos na análise de composição do mix desidratado 

de salmão e tilapia (Tabela 1), é possível observar que não houve diferença significativa 
nos teores de proteína bruta e cinzas em relação aos níveis de inclusão de 0%, 10% 20% 
30%. Cujas médias variaram de 4,77% a 8,37% para umidade, 48,57 a 50,55% para 
proteína bruta e 30,89 a 34,53% cinzas. 
 

Tabela 1: Composição centesimal do mix desidratado de salmão e tilápia. 

 Composição química mix 0% mix 10% mix 20% mix 30%                           Valor de P 

Umidade (%) 8,37±0,11 6,51±0,35 6,00±0,10 4,77±0,04   < 0,011 

Proteina bruta (%) 50,55±0,58 49,65±0,36 48,57±0,04 50,51±1,24     0,7701ns 

Lipídeos(%) 6,07±0,03 12,85±0,05 12,95±0,05 7,42±0,05 0,7258ns 

Cinzas(%) 33,31±0,05 32,40±0,25 30,89±0,21 34,53±0,19  0,6716ns 

CHO'S ( %) 1,71±0,39 1,38±0,20 1,62±3,03 3,14±1,33      0,6831ns 

Valor Calorico (Kcal\100g) 263,66±0,49 308,47±2,60 317,22±0,24 281,35±0,76 0,4348ns 

ns = Não Significativo    1 Regressão linear y=8,105 - 0,1131xi (R²= 0,93). 

 

O mix desidratado de salmão e tilápia quando analisado, apresentou diferença 
significativa apenas para a umidade. Indicando que à medida que houve aumento da 
inclusão da farinha de salmão na farinha de tilápia, ocorreu uma redução no teor de 
umidade, cuja equação que explica é a Regressão Linear y=8,105 - 0,1131xi (R²= 0,93). 
Os demais nutrientes não apresentaram diferença significativa (Tabela 1). 

Os resultados encontrados no presente estudo diferem dos obtidos por Petenuci et 
al. (2010) que ao avaliarem a composição química da farinha de carcaça de tilápia, 
encontraram valores superiores para umidade (14,2%) e lipídios (25,3%). Os mesmos 
autores relataram valores de 40,8% para a proteína, 18,3% de cinzas, cujos valores são 
inferiores ao do presente estudo. No presente trabalho a farinha de carcaça de tilápia 
(corresponde ao tratamento de 0%) apresentou maiores teores de cinzas e proteína, 
apesar de não ter diferido dos demais tratamentos. 

Talvez o maior valor de lipídeos relatado por Petenuci et al. (2010) deva-se ao fato 
dos autores não terem prensado a farinha durante sua elaboração. Neste experimento 
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todas as matérias primas, após o cozimento, foram prensadas com uma força de 10 
toneladas, o que proporcionou a extração parcial dos lipídeos da carcaça. 

Vieira et al. (2013), relataram valores mais próximos ao do presente estudo ao 
trabalharem com farinhas elaboradas à partir de carcaças cozidas e defumadas de tilápias 
com teores de 4,05% de umidade, 49,65% de proteína bruta, 5,45% de extrato etéreo e 
39,45% de cinzas.  

A análise de atividade de água mostrou que à medida que aumentou a inclusão da 
farinha de salmão na mistura do mix com tilápia, houve um aumento na Aw, o mesmo 
observado para a umidade da amostra (Tabela 1 e Figura 2b). A importância da atividade 
de água se dá pela sua redução, pois assim, quanto menor o valor, menor será a 
possibilidade de desenvolvimento de microrganismos. 

O pH das amostras de mix desidratado apresentaram um leve aumento à medida 
que acrescentou farinha de salmão (Figura 2a). Mostrando que o pH das carcaças de 
salmão estavam mais próximos da neutralidade. 

 

 

Figura 2: Resultados de pH (a) e atividade de água Aw (b) do mix desidratado de tilápia e salmão. 

A atividade de água pode influenciar no processo de armazenamento dos produtos 
alimentícios, pois alimentos com valores de atividade de água acima de 0,90 tendem a 
favorecer o desenvolvimento de microrganismos. A partir de Aw=0,60 o crescimento 
microbiológico é quase nulo. De acordo com estes resultados (Figura 3b) o mix 
desidratado de peixe teria uma boa conservação em níveis microbiológicos, pois 
apesentam baixa Aw.  

A Aw obtida para o mix assemelha-se a de alimentos industrializados como 
confeitos, vegetais fermentados, chocolate, mel, macarrão seco, biscoitos e batatas chips 
que possui Aw < que 0,60 (IANFES, 1991). 

Assim como a Aw, o pH também é um fator importante que limita o 
desenvolvimento de microrganismos nos alimentos, de acordo com esta variável os 
alimentos podem ser classificados como pouco ácidos (pH >4,5), ácidos (4,5 a 4,0) e 
muito ácidos (< 4,0) (SOARES e FREIRE-JUNIOR, 1992). Segundo esta classificação os 
mixs são pouco acidas, uma vez que, os valores variaram entre 6,45 a 6,56, o que pode 
influenciar na conservação deste produto. No entanto, estes valores de pH são 
compatíveis com os valores de pH de camarão (6,8 a 7,0), peixe fresco (6,6 a 6,8) e 
custáceos (6,8 a 7.0). O pH elevado associado a alta atividade água pode favorecer a 
proliferação de microrganismos como a Salmonella, Campylobacter, Yersínia, E. Coli, 
Shiguella, Clostridium, S. Aureus (IANFES, 1991). 
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Os resultados obtidos, no presente estudo, para a atividade de água diferem dos 
relatados por Follman e Centenaro (2013) para a farinha de tilápia (Aw=0,12), bem como 
dos obtidos por Reis (2013) que relatou valores médios de Aw variando entre 0,58 a 0,67, 
sendo que os valores obtidos no presente estudo são superiores a 0,12 e inferiores a 
0,67, variando entre 0,28 a 0,45. Contudo os valores de pH são similares aos dos autores 
supracitados, cujo valor médio relatado foi de 7,1. 

 

3.2 ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DO MIX DESIDRATADO DE PEIXE 

 

As análises microbiológicas do mix foram realizadas para o número mais provável 
(NMP) de coliformes em 35 e 45 oC, contagem de Staphylococcus coagulase positiva em 
UFC/grama e de Salmonella spp, de acordo com APHA (1992).  
           
Tabela 2: Análise microbiológica do mix desidratado, com diferentes níveis de inclusão de farinha 

de peixe. 

Nível de 

inclusão 

Coliformes a 

35°C (NMP/g) 

Coliformes a 

45°C (NMP/g) 

Estafilococos 

coagulase 

positiva (UFC/g) 

Salmonela ssp 

em 25g de 

amostra 

0% < 3 < 3 < 1x10² Ausente 

10% < 3 < 3 < 1x10² Ausente 

20% < 3 < 3 < 1x10² Ausente 

30% < 3 < 3 < 1x10² Ausente 

 

 Os resultados obtidos da análise microbiológica indicaram baixo número de 
coliformes a 35°C e a 45°C, Sthapylococcus aureus, bem como ausência de salmonela 
(Tabela 2), mostrando que os produtos estão aptos para o consumo humano, estando 
dentro dos padrões microbiológicos exigidos pela legislação (BRASIL, 2001). 
 
3.3 ANÁLISE SENSORIAL DO MIX DESIDRATADO 

O mix desidratado de peixe foi submetido à avaliação sensorial para os atributos de 
cor, aroma, aparência e intenção de compra (Tabela 3). No entanto, não foi observada 
preferência para determinada farinha ou mix desidratado. Assim, pode-se incluir qualquer 
um destes mix em produtos alimentícios com a finalidade de enriquecimento nutricional.  

Tabela 3: Resultados da análise sensorial da farinha e/ou mix desidratado de peixe. Expressos 

em Média ± desvio padrão. 

Valor de P, significância pelo teste de Tukey, ns= Não Significativo. 

 

Para a cor e a aparência geral, embora as notas tenham sido melhores, a avaliação 
foi indiferente, não tendo relevância sobre a escolha dos mix. Já para o aroma, as notas 
foram piores, classificando-as como desgostei moderadamente, mas não diferindo entre 

Níveis de inclusão Cor Aroma Aparência Int. Compra 

0% 5,87±0,31 3,83±0,40 5,00±0,33 2,53±0,18 

10% 5,23±0,43 3,68±0,41 4,94±0,36 2,84±0,31 

20% 5,55±0,37 3,32±0,32 5,06±0,36 2,39±0,23 

30% 5,42±0,46 3,65±0,43 5,16±0,42 2,48±0,23 

Valor de P* 0,573997ns 0,602576ns 0,708394ns 0,57413ns 
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os tratamentos. Significando que é possível usar até 30% de farinha de salmão em 70 de 
tilápia. 
 

CONCLUSÕES 

O mix desidratado de salmão e tilápia apresenta características nutricionais e 
tecnológicas que permitem sua inclusão em diversos tipos de alimentos. É possível incluir 
30% de farinha de salmão em 70% de farinha de tilápia. 

O mix desidratado de peixe apresenta qualidade higiênico-sanitário adequada,  
estando dentro dos padrões exigidos pela ANVISA. Portanto, estavam aptos para o 
consumo humano e sua inclusão em produtos alimentícios. 
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