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RESUMO
O objetivo do presente estudo foi desenvolver e caracterizar pirão de peixe com níveis de inclusão de concentrado
proteico desenvolvido a partir de resíduos do beneficiamento de três espécies de peixe (tilápia, atum e sardinha). Foi
realizado um delineamento inteiramente casualizado, num esquema fatorial 3x2, com testemunha (controle 0%), sendo
três espécies (atum, sardinha e tilápia) e dois níveis (5% e 10%) para avaliar a composição centesimal dos pirões. Para
proteína  (9,52%  a  17,23%)  e  cinzas  (4,61%  a  7,50%)  a  inclusão  do  concentrado  proteico  apresentou  diferença
significativa quando comparado como o tratamento controle (5,99% e 3,49%, respectivamente). O valor calórico não
diferiu apenas para tratamento com 10% de atum (347,62 kcal/kg), enquanto para lipídeos (10%=1,31%) diferiu somente
para este mesmo tratamento em relação ao controle (0%). Quando avaliado os níveis dentro das espécies, a proteína e
lipídeos diferiram significativamente, sendo o pirão com atum o que apresentou maior teor de proteína e lipídeos. Para
espécies dentro de níveis, a umidade foi superior no nível de 5% e neste mesmo nível, inferior para proteína. Houve
interação para cinzas e valor calórico, onde o pirão com 10% de tilápia apresentou maior teor de cinzas e o valor calórico
foi superior para pirão com atum, independente do nível de inclusão. Portanto, a inclusão de concentrado proteico de
peixe em pirão, proporciona aumento no valor nutricional (proteína e cinzas), sendo que reduz o valor calórico, exceto
para 10% de inclusão de atum, sendo neste que também proporciona maior teor de lipídeos no pirão.

PALAVRAS-CHAVE: Concentrado proteico de peixe, Oreochromis niloticus, Tunnus sp.

1 INTRODUÇÃO

O setor pesqueiro,  inclusive a pesca extrativa marinha, é uma atividade de alta importância
econômica em muitas  localidades do Brasil,  sendo que esta  atividade gera  muitos  resíduos.  O
aproveitamento dos resíduos de pescado é relativamente baixo, sendo que a maioria é descartada
inadequadamente, acarretando em um sério problema ambiental. Dependendo da espécie de peixe
e do produto final obtido pelo frigorífico, os resíduos podem representar entre 8 a 16% (pescado
eviscerado) e 60 a 72% na produção de filés sem pele (KUBITZA, 2006).

Apesar do grande mercado consumidor, o Brasil ainda apresenta um dos menores índices de
consumo per capita de pescado do mundo. A média nacional é de 10,6 kg/hab./ano (MPA, 2014),
ainda abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde (12 kg/hab./ano), porém inferior
à média mundial de 19,2 kg/hab./ano (FAO, 2013).

Uma forma de aumentar o consumo de pescado em forma de subprodutos seria inseri-los em
preparos rápidos, que adéquem-se ao dia-a-dia da população, através da oferta e pela diversificação
dos produtos derivados de pescado (HAJ-ISA; CARVALHO, 2011). Segundo Godoy et al.,(2010), a
criação  de  alternativas  tecnológicas,  com  valor  agregado  que  permitam  o  gerenciamento  dos
resíduos de pescado, podem trazer como resultado a geração de empregos, o desenvolvimento
sustentável e contribuir no combate à fome.

Com o valor nutricional elevado da farinha de peixe, este produto vem sendo estudado para o
consumo humano através de sua inclusão em diversos produtos alimentícios, tais como caldo e
canjas (GODOY et al., 2010) e cookies e biscoitos (FRANCO et al., 2013).
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A farinha da mandioca, torrada ou crua, é empregada como guarnição de mesa em diversas
regiões do Brasil,  especialmente no Nordeste e Norte. Como espessante de caldos e molhos, é
ingrediente de diversos tipos de pirão, preparação que acompanha pratos da culinária brasileira,
como pescado e carne-seca na forma de pirão de leite e pirão de peixe (DOMENE, 2011). Por ser
um prato de abrangência nacional e de consumo frequente em muitos locais do país, o intuito de
facilitar o preparo deste, sem afetar sua qualidade nutricional e características sensoriais passa a ser
de suma importância. 

Baseado no exposto, o objetivo deste estudo foi desenvolver e caracterizar pirões de peixes
com  níveis  de  inclusão  de  concentrado  proteico  de  peixe  elaborado  a  partir  de  resíduos  do
beneficiamento da tilápia, atum e da cabeça de sardinha para verificar qualidade nutricional.

2 MATERIAL E MÉTODOS

A produção das farinhas foi realizada no Laboratório de Tecnologia do Pescado da Fazenda
Experimental de Iguatemi, da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Foram utilizadas carcaças
sendo o espinhaço com as costelas, sem nadadeiras e cabeça de tilápia  (Oreochromis niloticus),
troncos sem nadadeiras de atum (Thunnus sp) (sem espinhaço e pele, sendo peixes fora do padrão
de classificação da indústria) e cabeças de sardinha  (Sardinella brasiliensis). Todas as matérias-
primas foram provenientes de resíduos do processamento de empresas beneficiadoras do pescado
da região Rolândia - PR (Smartfish) e Itajaí - SC (Empresa Gomes da Costa).

Para  elaboração  dos concentrados proteicos,  a matéria  prima foi  descongelada  para  então
realizar  o  toalete  retirando-se  nadadeiras,  brânquias  e  cauda  da  carcaça.  Após  esse
procedimento, as mesmas foram lavadas, pesadas, sanitizadas (peroxitane 0,1%) e submetidas ao
cozimento em panela de pressão com antioxidante (BHT 0,1%) por 60 minutos. Depois, as carcaças
foram prensadas (prensa hidráulica  com  capacidade  de 10 toneladas) e moídas  em moedor  de
carne.  Com as massas obtidas das carcaças, fez-se a desidratação das mesmas  em estufa  de
secagem a 60ºC, por 24h para então o produto ser triturado  em  cutter e novamente moído  em
moinho tipo faca (WILLYE-MODELO TE-650). Ao final, os concentrados proteicos foram embalados
a vácuo.

Os pirões foram produzidos no Laboratório de Tecnologia do Pescado da Fazenda Experimental
de  Iguatemi,  da  Universidade  Estadual  de  Maringá.  Foi  elaborado  um  pirão  controle  (0%  de
concentrado de peixe) e pirão com três espécies de peixes (tilápia, atum e sardinha), sendo com
dois  níveis  (5%  e  10%)  para  cada  espécie,  num  total  de  três  repetições  para  cada  produto
elaborado. Os ingredientes e proporções utilizadas constam na Tabela 1.

Tabela  1:  Ingredientes  e  quantidades  utilizadas  na  formulação  de  pirão  de  peixe  com  inclusão  de
concentrado proteico de diferentes espécies

Ingredientes Tratamentos (g)
Controle 0% 5%* 10%*

Farinha Mandioca 500 475 450
Creme de Cebola 10 10 10
Tempero Oriental (Hondashi®) 8,5 8,5 8,5
Páprica 3 3 3
Alho desidratado 14 14 14
Urucum 10 10 10
Cheiro Verde desidratado 6 6 6
Sal 10 10 10
Pimenta do Reino 0,5 0,5 0,5
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Pimenta Calabresa 0,5 0,5 0,5
Glutamato Monossódico 2 2 2
Concentrado proteico de peixe - 25 50

*Para cada espécie (tilápia, atum e sardinha) foram formulados pirões com 5 e 10 % de inclusão

Os pirões  referentes  aos tratamentos  foram armazenados em sacos plásticos  herméticos  e
devidamente identificados, e refrigerados com temperatura de 10ºC até a realização das análises de
composição.

As análises foram realizadas no Laboratório de Alimentos e Nutrição Animal da Universidade
Estadual  de  Maringá/UEM.  Foram  utilizadas  três  alíquotas  de  cada  preparo  de  pirão  para  as
determinações de composição centesimal, de acordo com a metodologia da Association of Official
Analytical Chemists (A.O.A.C., 1995). Os teores de proteína bruta foram avaliados pelo método de
semi-micro Kjeldahl (SILVA; QUEIROZ, 2002). Foi realizada a extração de lipídeos totais para cada
tratamento dos preparados de pirão pela metodologia descrita por Bligh e Dyer,  (1959).  Para a
realização do cálculo do valor calórico fez-se o uso do método dos coeficientes de Atwater, ou seja,
para proteína, 4,0, carboidratos, 4,0 e para lipídios, 9,0( WATT; MERRILL, 1963).

Foi realizado um delineamento inteiramente casualizado num esquema fatorial 3x2, sendo três
espécies de peixes (tilápia, sardinha e atum) e dois níveis de inclusão (5% e 10%), com testemunha
e  três  repetições  por  tratamento.  Os  dados  obtidos  foram  submetidos  à  análise  de  variância
(ANOVA) a 5% de significância e, no caso de diferenças significativas (p <0,05) foi aplicado o Teste
de Tukey,  com auxílio  do programa estatístico  SAS,  2000.  E,  para  comparação dos resultados
obtidos entre o tratamento controle, foi utilizado o teste Dunnett a 5%.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quando comparado os tratamentos com o controle, pelo teste de Dunnett a 5%, a inclusão do
concentrado proteico influenciou significativamente nos tratamentos, exceto para umidade (variou de
9,47% a 10,24%).   Portanto,  houve diferença significativa para  os  teores  de proteína (9,52% a
17,23%) e  cinzas  (4,61% a 7,50%)  para  todas as  espécies  e  níveis  analisados em relação ao
controle  ao  tratamento  controle  (5,99% e  3,49%,  respectivamente).  A  inclusão  do  concentrado
proteico de peixe proporcionou uma redução do valor  calórico,  exceto para a inclusão de 10%
(347,62 kcal/kg) de concentrado de atum, sendo que este mesmo nível (10% = 1,31%) proporcionou
maior teor de lipídeos no pirão (Tabela 1).

Quando analisado os tratamentos em função da espécie ou níveis, pelo teste de Tukey a 5%,
houve interação para cinzas e valor calórico. O maior teor de cinzas foi para pirão com 10% de
concentrado de tilápia (7,5%) e o menor para 5% de concentrado de atum (4,61%). Para o valor
calórico  foi  significativamente  superior  para  5%  (344,85  kcal/kg)  e  10%  (347,62  kcal/kg)  de
concentrado proteico de atum no pirão em relação aos demais tratamentos (Tabela 1).

Houve diferença significativa para o teor de proteína bruta quanto às espécies e níveis, sendo
menor quando incluído o concentrado de tilápia (11,91%) e quando avaliado o nível, foi para 5% de
inclusão (10,15%). O pirão apresentou significativamente maior teor de umidade, com 5% (10,18%)
de  concentrado  proteico,  independente  da  espécie  utilizada.  O  teor  de  lipídeo  no  pirão  foi
significativamente superior quando adicionado o concentrado de atum (1,06%) e inferior quando o
concentrado de sardinha (0,57%) (Tabela 1).
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Tabela 2: Composição centesimal de pirão de peixe de diferentes espécies

Tratamento Níveis
Umidade

 (%)
Proteína Bruta

(%)
Lipídeos

(%)
Cinzas

(%)
Valor Calórico

(Kcal/kg)  
Controle 0 9,46±0,10 5,99±0,04 0,52±0,05 3,49±0,10 350,76±0,27
Atum 5% 10,19±0,14 10,76±0,19* 0,81±0,13 4,61±0,40e* 344,85±1,40a*

Sardinha
10% 9,47±0,38 17,23±0,19* 1,31±0,27* 5,26±0,06d* 347,62±3,07a

5% 10,24±0,05 10,15±0,06* 0,57±0,05 6,12±0,06c* 337,39±0,70bc*

Tilápia
10% 10,24±0,50 14,88±0,73* 0,58±0,07 6,69±0,08b* 335,22±1,33c*

5% 10,12±0,06 9,52±0,92* 0,86±0,32 5,92±0,04c* 340,14±0,22b*

10% 9,70±0,05 14,29±1,24* 0,66±0,08 7,50±0,23a* 334,49±1,10c

Efeitos Principais

Espécie Atum 9,83±0,48 14,00+3,74ª 1,06±0,33ª 4,93±0,37 346,24±2,52

Sardinha 10,24±0,29 12,51±2,76ab 0,57±0,05 b 6,40±0,33 336,31±1,52

Tilápia 9,91±0,25 11,91±2,89b 0,76±0,22ab 6,71±0,95 337,32±3,33

Níveis 5% 10,18±0,10a 10,15±0,70b 0,74±0,21 5,55±0,76 340,79±3,45
10% 9,80±0,45b 15,47±1,53a 0,85±0,38 6,48±1,02 339,11±6,78

Probabilidade

Espécie
Nível
Espécie*Nível

0,1496 0,0145 0,0263 <0,0001 0,0002
0,0493 <0,0001 0,3607 0,0002 0,1136
0,2493 0,2197 0,0860 0,0187 0,0253

CV (%) 2,67 5,51 23,02 3,25 0,46
Médias seguidas pelo desvio padrão e teste de Tukey a 5% de probabilidade; CV%=coeficiente de variação.
* Representa diferença significativa em relação ao controle pelo teste de Dunnett, ao nível de 5% de probabilidade.
a,b,c,d,e  Valores médios em uma mesma coluna com letras sobrescritas diferentes, são significativamente diferentes pelo
teste de Tukey (P<0,05).

Goes et al., (2015) avaliando snacks extrusados com inclusão de 9% de concentrado proteico de
atum, sardinha e tilápia, obtiveram maior teor de proteína no tratamento com atum (11,85%) e menor
com  o  tratamento  com  tilápia  (9,8%),  não  diferindo  de  sardinha  (10,2%),  sendo  estes  teores
inferiores aos analisados neste estudo com pirão.

Quanto à umidade,  os pirões estão dentro dos padrões descritos pela Agencia Nacional  de
Vigilância Sanitária – ANVISA, 2005 para farinhas, cereais e alimentos farelados, que indicam um
máximo de 15% de umidade.

Os teores de cinzas para os snacks, segundo Goes et al.,  (2015), foram superiores quando
incluído o concentrado proteico de tilápia (5,84%) e menores para o atum (2,09%), enquanto para o
teor  de  lipídeos,  o  mesmo  autor  observou  que  não  houve  diferença  significativa  a  5%  de
probabilidade.

Estas variações ocorrem em função das espécies, nível de inclusão e metodologia de produção
do concentrado proteico ou farinha de peixe.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concentrados  proteicos  de  peixes  de  diferentes  espécies  incrementam  nutricionalmente
alimentos pré-secos como pirões. Portanto, a inclusão de concentrado proteico de peixe em pirão,
proporciona aumento no valor  nutricional  (proteína e cinzas),  sendo que reduz o valor  calórico,
exceto para com 10% de inclusão de concentrado proteico de atum, sendo neste nível que também
proporciona um pirão com maior teor de lipídeos.
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Com esse estudo, nota-se que há possibilidades de enriquecimento nutricional de um produto
viável para a indústria de alimentos, o qual pode transformar os resíduos da indústria pesqueira em
subprodutos capazes de agregar valor nutricional à alimentação humana, de maneira sustentável e
economicamente viável, gerando um produto diferenciado com valor comercial agregado.
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