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ELABORAÇÃO DE APRESUNTADO DE PESCADO DE AGUA DOCE. 

Maria Evanélia Santos de Oliveira 

sum,kmo. 

A carência nutricional da população brasileira tem incentivado as buscas 

de novas pesquisas que tragam A população alimentos com alto valor nutritivo 

e a baixo custo. 

O objetivo do presente trabalho foi desenvolver um ensaio sobre 

elaboração de apresuntados, em que testou-se três espécies de peixe de água 

doce e uma mesma formulação, observando qual das espécies melhor se 

adequava ao processo e que teria melhor aceitação dos consumidores. 

As espécies utilizadas para a elaboração dos apresuntados foram a carpa 

(Cyprinus carpio L., 1758 vr. Specularis), tildpia do Nilo (Oreochromis O. 

niloticus L., 1766) e tanbaqui (Colossanu: macropontum Cuvier, 1818). 

Os três tipos de apresuntados foram submetidos à análises química, 

microbiologica, sensorial e estocadas em geladeira com temperatura média de 

5°C. Após 17 dias de estocagem, o produto apresentou sinais de deterioração. 

A análise sensorial foi feita mediante a degustação de 53 provadores 

escolhidos ao acaso. Os aspectos analisados foram aparência, textura e sabor. 0 

apresuntado de tambaqui obteve o melhor índice de aceitação, ficando o 

apresuntado de carpa em segundo lugar e o apresuntado de tildpia em terceiro. 

Embora o apresuntado de tambaqui tenha obtido o melhor índice de aceitação 

geral, o apresuntado de carpa foi o que apresentou melhor sabor, de acordo  

corn  os deg-ustadores. 

A análise química foi realizada mediante a determinação de umidade, 

proteína, gordura e cinzas. Os percentuais obtidos para os apresuntados 



variaram em torno de 20,04 a 21,66% de proteína, 1,24 a 1,75% de cinzas, 69,88 a 

76,61 % de umidade e 1,75 a 8,25% de gordura. 

Quanto a análise rnicrobiológica, verificou-se a presença de bactérias  

aerobia  mesofilas, na contagem padrão em placas para todos os dias de 

estocagem. Os apresuntados não apresentaram em nenhuma das análises,  

Salmonellas, Staphylococcus  aureus e coliformes fecais. 

Os resultados obtidos, foram considerados satisfatórios, nas condições 

testadas porém, necessita-se dar continuidade as pesquisas, para 

aprimoramento do produto, com relação a cor e agregação das partículas. 



1. INTRODUÇÃO 

A carência nutricional da população brasileira, principalmente no 

Nordeste, é muito grande. Embora o Brasil venha passando por mudanças 

sócio - econômicas, tais mudanças ainda não foram suficientes para suprir as 

necessidades, principalmente alimentícia, da população de baixa renda, que 

vive em condições precárias de moradia e alimentação. 

A nutrição humana tem seus fundamentos baseados no conhecimento 

dos instintos, costumes, experiências e folclore de um determinado grupamento 

de indivíduos. Aprender por experiência, pode ser lento e muitas vezes, 

doloroso. Um dos objetivos da nutrição é orientar a seleção dos alimentos e 

estabelecer hábitos de alimentação desejáveis ACEVEDO (1988). 

Para VIEIRA (1989), o combate A escassez de alimentos e A desnutrição 

deve ter uma abordagem cientifica e ser assumida pelo governo como uma 

prioridade sócio - política que transcenda As mudanças de poder. Cada Estado 

deve enfrentar seus problemas individualmente, até porque, com suas 

diferenças regionais, em cada um, existem hábitos alimentares diferentes, assim 

como a disponibilidade de alimentos, condições climáticas especificas, além de 

posturas políticas diferenciadas. 

As universidades possuem papel fundamental no combate ã fome e 

desnutrição, e precisam se voltar para os problemas sociais mais 0-raves,  

utilizando o seu potencial para a reabilitação dos desnutridos e, principalmente 

para empregar medidas preventivas contra a desnutrição (VIEIRA, 1989). 

A proteína animal é obtida através dos alimentos tradicionais, tais como: 

leite e  came.  0 problema é que, devido ao alto custo desses alimentos, eles 

tornam-se inacessíveis As pessoas  corn  baixos recursos econômicos. Portanto se 

faz imperiosa a necessidade de buscar novas fontes de proteínas, de alto valor 

nutritivo, baixo custo e que possam ser incorporadas, massivamente, ao 

consumidor (OBA, 1988). 
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A falta de proteína a nível mundial, tem obrigado a busca de novas 

fontes, naqueles recursos mal explorados e/ou insuficientemente utilizados. Os 

recursos pesqueiros oferecem urna excelente possibilidade para satisfazer, em 

grande parte, a demanda atual e o alimento futuro, de boa qualidade, 

principalmente no que se refere a proteína animal (OBA, 1988). 

A elaboração de alimentos ricos em proteína, a partir dos resíduos de 

pescado, tem sido a base de pesquisas em todo mundo. A idéia de produzir 

proteína a baixos custos, surge como uma esperança na resolução do problema 

de desnutrição e da escassez alimentar. 

O aproveitamento total de espécies piscicolas proporciona a elaboração 

de produtos novos, que muitas vezes, encontra obstáculos na falta de costume 

da população em consumir tais produtos. 

As espécies como o tambaqui, a tildpia e a carpa, são espécies 

consideradas de consumo popular e acessíveis a maioria da população, além de 

constituírem em alimento de alto valor protéico. 

Este trabalho teve como objetivos, desenvolver um ensaio sobre 

elaboração de apresuntados, a partir de músculos de peixes de águas 

continentais, visando a elaboração de um produto novo, de alto valor nutritivo, 

utilizando peixes de consumo popular. 



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Características gerais das espécies utilizadas 

O tambaqui é um peixe característico da bacia Amazônica, tendo sido 

aclimatizado no Nordeste brasileiro pelo DNOCS e usado no povoamento de 

açudes, rios e cultivos em viveiros, com excelente resultado. 

Nos rios amazônicos, o tambaqui atinge mais de 30 kg de peso. Ao lado 

do pirarucu e dos tucunarés, se constituem nos peixes mais importantes, 

comercialmente, daqueles rios (SILVA, 1985). 

O tambaqui tem o corpo comprimido lateralmente, possui nadadeira 

adiposa raiada e sua cor cinza tem laivos dourados no dorso, sendo o ventre 

amarelado. Mede 60 cm de comprimento e 30 cm de altura (SANTOS, 1987). 0 

tambaqui é considerado um peixe gordo, pois seu teor de gordura é superior a 

15%. 

A carpa comum, Cyprinus catpio L., 1758 é um dos peixes mais criados 

em viveiros no mundo. No Brasil, foi introduzida em 1882, sendo, no momento, 

criadas algumas variedades da espécie. Comercialmente, a comum ou escamosa 

e a espelho (SILVA, 1985). 

A carpa espelho é também conhecida como carpa real. Apresenta 

escamas grandes e brilhantes contornando o opérculo e o pedúnculo caudal, 

formando, ainda, fileiras na região dorsal, ao longo da linha lateral e no ventre 

(SILVA, 1985). 

Segundo SILVA (1985), a carpa comum é onívora. Come zooplâncton, 

quando alevinos, depois consome quironomideos e femerópteros, plantas de 

folhas finas, grãos, sementes de plantas aquáticas,  etc...  

A carne da carpa é muito apreciada. Contudo, pode apresentar sabor 

indesejável (dito de terra), devido a fixação, em seus músculos, de algas do 

gênero Oscillaria. Este sabor desaparece deixando-se o peixe em agua limpa e 

renovada, durante alguns dias (SILVA, 1985). 
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As tildpias são originárias do leste da  Africa.  0 DNOCS introduziu, em 

novembro de 1971, as tilápias do Nilo e de  Zanzibar  em nosso pais, mais 

precisamente, no seu Centro de Pesquisas Ictiológicas (Pentecoste-Ceará). Dai, 

essas espécies se difundiram para outros estados da Federação e outros  Raises  

das Américas do Sul e Central (SILVA, 1985). 

Em seu novo habitat, a tildpia do Nilo encontrou um ambiente favorável 

para o seu desenvolvimento e, já em 1974, era registrada a sua participação nas 

estatísticas de desembarque de pescado de água doce. Atualmente, em 

decorrência de um elevado esforço de povoamento, a tildpia do Nilo é 

encontrada em quase todas as coleções de águas interiores MACHADO (1984). 

2.2. Composição química (media) do pescado. 

A carne do pescado é constituída basicamente por músculo estriado, o 

qual pode ser dividido em músculo escuro (carne escura ou vermelha) e 

músculo ordinário (carne branca ou clara). 

Segundo  JAY  (1981) e SUZUKI (1987), o músculo do pescado contém 60 

a 80% de umidade, 16 a 20% de proteína, 0,1 a 22,0% de lipideos e 0,8 a 2% de 

minerais. 

Para Vicetti (1990) citado por MOTA E MOTA (1994) estes valores são, 

no músculo, de 70 a 85% de umidade, 15 a 20% de proteína, 10 a 27% de 

lipídeos, 0,5 a 1,0% de carboidratos e 1,0 a 1,5% de minerais. Todavia, estas 

proporções podem variar de acordo com a espécie, a idade e as condições 

ambientais e fisiológicas. 

0 valor biológico do pescado na alimentação fundamenta-se 

principalmente na constituição da proteína, que apresenta boa qualidade 

digestiva e nutricional (KIETZMANN et alii, 1974). 

Estudos relativos ao valor nutricional de espécies que ocorrem em águas 

brasileiras restringem-se a composição química básica, na sua maioria, sendo 

poucos os que se preocupam com o aspecto da qualidade protéica, inclusive 
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dos produtos derivados. Desse modo, o consumo de pescado, em quantidades 

adequadas, deve prover a proteína necessária ao crescimento e manutenção do 

organismo, Filho (1987) citado por LOPES FILHO, (1996). 

2.3. Aspectos nutricionais. 

Um dos problemas enfrentados pelas populações, principalmente as de 

baixa renda é quanto aos aspectos nutricionais da alimentação 

Segundo  Suzuki  (1987), citado por LOPES FILHO (1996), a crescente 

demanda de proteínas animais ocasionadas pelo crescimento da população 

mundial e da economia dos países em vias de desenvolvimento, faz necessário 

um maior aporte de alimento. Contudo, vem-se buscando métodos de 

solucionar este problema, todavia não se tem encontrado uma resposta efetiva. 

Sem dúvida, a utilização da proteína de origem animal, especialmente do 

pescado, pode ser uma solução. 

De uma forma geral, a carne de pescado tem uma composição química 

semelhante àquela dos animais de corte e 6, evidentemente, uma excelente 

fonte de proteína, não apenas porque contém quase todos os aminoácidos 

essenciais ao crescimento e manutenção do organismo humano, como também 

grande parte dos elementos minerais necessários a inúmeras funções orgânicas 

(BOTELHO, 1970). 

Segundo SANTISTEBAN (1987), os principais constituintes proteicos do 

músculo do pescado são: as proteínas miofibrilares, as proteínas 

sarcoplasmaticas e as proteínas do estroma. 

As proteínas sarcoplasmâticas são  end  ocelulares e hidrosoltiveis. 

Constituem a massa fluida que banha as miofibrilas, proporcionando-lhes 

energia e capacidade de sintetizar proteína (OLSON, 1989). 

As proteínas miofibrilares, somam 65-75% do total de proteínas do 

pescado, nível superior ao encontrado na carne bovina e na de outros animais 

terrestres empregados como alimento. São solúveis em soluções salinas de força 



iõnica elevada. São conhecidas ainda como contráteis, por participarem 

diretamente do processo de contração muscular, através do qual a energia 

química do  ATP  é transformada em energia mecânica. A miosina, num total de 

50-60%, e a actina, somando 15-30%, são as principais proteínas miofibrilares. 

Na contração muscular, essas proteínas interagem formando a actomiosina 

(TENUTA FILHO, 1987). 

As proteínas do tecido conectivo (estroma), representadas 

principalmente pelo coldgeno, são insolúveis em soluções salinas e ocorrem no 

pescado em nível bem menor ao encontrado na carne bovina, atingindo cerca 

de 3% em gadideos, e 10% em peixes cartilaginosos. A textura mole do 

pescado, em relação à carne bovina, tem sido justificada pelo seu baixo teor em 

tecido conectivo,. Este é o precursor da gelatina, na qual irreversivelmente se 

transforma, por desnaturação térmica. Ocorre em tendões, cartilagem, pele e no 

sistema esquelético dos elasmobrânquios (TENUTA FILHO, 1987). 

0 pescado possui baixos teores de coldgeno e elastina, tornando a 

firmeza muscular débil, de fácil mastigação e digestão pelo homem (ITAL, 

1988). 

Sob o aspecto bioquímico, funcional,  etc.,  torna-se muito interessante 

conhecer a composição individual das proteínas presentes no pescado, porém é 

a composição média das mesmas que interessa aos propósitos nutricionais, 

onde uma, compensa a deficiência da outra. O pescado, carnes, leite e ovos, são 

alimentos protéicos por excelência, porque as proteínas animais 

nutricionalmente superam as vegetais. Em termos gerais, elas se equivalem, o 

que pode ser observado também em relação à proteína da FAO/OMS. Desse 

modo, o consumo de pescado, em quantidades adequadas, deve prover a 

proteína necessária ao crescimento e manutenção do organismo (TENUTA 

FILHO, 1987). 

Os lipídios são compostos extraíveis em solvente orgânico e que tem em 

sua composição ácidos graxos (TORRES & GARCIA, 1991). 

Os lipídios do pescado contém gliceridios, esteróis, fosfolipídios, 

lipoproteinas, vitaminas lipossoltiveis, pigmentos, ceras, hidrocarbonetos e 
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ácidos graxos livres. Segundo MAGALHÃES NETO, (1987) o conteúdo de 

lipídios no pescado, varia com a época de desova, especialmente, e com o 

crescimento, habitat,  etc.  

0 teor de lipídios no pescado, determina o tipo de processamento 

utilizado. Localizam-se principalmente, no fígado, ao redor das Onodas, 

abaixo da pele e no músculo escuro (ITAL,1988). 

Quanto ao teor de lipídios o pescado pode se classificado como magro 

(1-3% de gordura), semi - magro (3-5%) e gordo (>5%) (ITAL,1988).  

Oleos  obtidos a partir do pescado que possuem propriedades 

terapêuticas, através de seus ácidos graxos, são os óleos polinsaturados da 

família  CIS  ômega 3 (co3). Tais óleos evitam a trombose, o colesterol e a 

arteriosclerose  (UAL,  1988). 

2.4. Aspectos microbiológicos. 

Os alimentos frescos processados estão em estreito contato com o 

ambiente, sendo passíveis de sofrer uma série de alterações por fatores de 

natureza física, química e biológica. Estes apresentam uma microbiota natural e 

um grau de contaminação bastante variável, que podem ocorrer através do 

manuseio e contato com superfícies de equipamentos, o transporte e 

armazenamento (KLETZMANN et alii, 1974). 

Segundo  Hunter  (1973), citado por TAPIA (1996), o elevado grau de 

contaminação microbiana dos peixes de água doce, bem como a baixa 

produtividade fluvial parecem estar associados à poluição derivada de 

resíduos fecais e dejetos industriais. 

Infecção alimentar é definida pela ingestão de microorganismos 

patogênicos que penetram no hospedeiro (através de alimentos contaminados), 

crescem no interior do organismo e provocam doenças. As bactérias 

responsáveis por processos de infecção, pertencem aos gêneros  Salmonella  e 

Shigella (CANHOS & DIAS, 1980). 



As  Salmonellas  são bastonetes  Gram  negativos, moveis ou imóveis. São 

bactérias mesófilas e aeróbias ou anaeróbias facultativas. 0 seu principal 

reservatório natural é o trato intestinal dos homens e animais. Carnes 

insuficientemente cozidas e aquecidas, armazenadas por um longo período de 

tempo sem refrigeração, são especialmente susceptíveis a contaminação por  

Salmonellas.  Entretanto, a contaminação dos produtos cárneos pelos operários 

durante o processamento e a recontaminação da carne e outros alimentos são 

também fontes potenciais de infecção (CANHOS & DIA.S, 1980). 

A via oral é virtualmente o meio exclusivo de entrada destes organismos 

no corpo. Em consequência disto, a análise dos alimentos para detector a sua 

presença é de grande importância. (CANHOS & DIAS, 1980; ICMSF, 1983). 

As bactérias do grupo coliformes, são enterobactérias que fermentam a 

lactose com produção de  gas  e ácido em 24 -48horas a 35. C. Esse grupo é 

utilizado como indicador de condições higiênicas dos alimentos (SIQUEIRA, 

1995). 

0 grupo dos coliformes fecais, constituído principalmente por 

Escherichia  coil,  são bons indicadores de contaminação fecal recente, e 

consequentemente da possibilidade da presença de patogênicos, transmitidos 

pelas fezes, nos alimentos (SIQUEIRA, 1995). 

0 habitat nativo da Escherichia coli é o trato intestinal do homem e 

animais. A percentagem de Escherichia coli na água produz a extensão do grau 

de poluição, considerando que os números detectados nos alimentos podem ser 

influenciados por outros fatores, tais como a multiplicação, morte ou adesão 

dos organismos ou partículas das comidas. Contudo, números substanciais de 

Escherichia coli no alimento sugere uma falta geral de limpeza no manuseio e 

estocagem imprópria. A presença de Escherichia coli nos alimentos não conota 

diretamente a presença de patógenos, mas somente implica um certo risco que 

pode estar presente (ICMSF, 1978). 

Staphyloccocus aureus é o agente causador de várias infecções, que vão 

desde lesões até infecções generalizadas. Tem no homem e em outros animais 

o principal reservatório. Alimentos submetidos a intensos manuseios tem maior 
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probabilidade de ser infectado por Staphyloccocus aureus, pois o mesmo está 

presente no cabelo, pele, garganta e mucosa nasal de várias pessoas 

(EVANGELISTA, 1989). 

Segundo LEITÃO (1977), os padrões microbiológicos são estabelecidos 

visando basicamente assegurar o fornecimento de um alimento que não ofereça 

riscos à saúde pública e tenha sido processado dentro de condições sanitárias 

adequadas. 

No Brasil, a Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos 

(CNNPA, 1978), fixa os seguintes padrões microbiológicos para os pescados 

crus, frescos, refrigerados e por extensão aos seus produtos.  

Salmonella ausência em 25g. 

Coliformes fecais máximo de 102/g.  

Staphylococcus  aureus máximo de 103/g 

Contagem padrão em placas máximo de 106/g 

2.5. Processo de elaboração de presuntos e apresuntados. 

Não existem bibliografias especificas sobre apresuntados de pescado, e 

as poucas que existem falam apenas de presuntos e apresuntados suínos. 

Os presuntos podem ser apresentados sob forma de presunto cozido, 

presunto cru, cru e defumado e tenro. Já os apresuntados podem ser 

apresentados na forma de enlatados e apresuntados cozidos. 

2.5.1. Presunto cozido. 

o produto curado mais encontrado no nosso mercado e envolve as 

seguintes operações: seleção de matéria - prima, injeção arterial da salmoura ou 

desossa e injeção muscular por multiagulhas, cura por 48 horas  ern  câmara fria 

a mais ou menos 4. C, enformagem, cozimento a 80°C, resfriamento, 



o  

acondicionamento e embalagem. A salmoura de diversos tipos de presuntos 

cozidos 6, por vezes, composta de cerca de 19% de sal, em quilograma, em 

solução aquosa, de cerca de 5,5% de polifosfato, de 2 a 5% de açúcar de cana, de 

0,20 a 0,22% de nitrito de sódio, de 0,25% de eritorbato e de 0,50% de 

condimentos, como glutamato monossódico. A injeção de salmoura é feita até 

alcançar 110% do peso do produto fresco (PARDI et alii, 1994). 

A operação de  "tumbling"  ou massageamento, que passou a ser aplicada 

como regra na elaboração de produtos curados suínos, segundo  Addis  et alii, 

citado por PARDI et alii (1994), tem como vantagens a melhor penetração da 

salmoura, maior uniformidade na cor, aumento da liberação das proteínas das 

fibras musculares solúveis no sal, rendimento mais uniforme e o melhor 

fatiamento e as características de cunho comercial. 

0 tempo de massageamento ou  "tumbling"  será programado de acordo 

com a quantidade de água adicionada. No  "tumbler"  poderá chegar de 3.000 até 

6.000 rpm. 0 mais importante na fase deste processo é a temperatura 

(ROSENBLATT, 1994) 

2.5.2. Apresuntado. 

Em termos de volume de produção em nosso pais, o apresuntado 

aproxima-se de presunto cozido, que vem sendo produzido com porções 

subdivididas de qualquer tipo de carne de suíno. Após a desossa e a subdivisão 

das peças da carne, injeta-se a salmoura, e realiza-se a cura, o massageamento, 

a enformagem, o cozimento e o resfriamento, a desenformagem e o 

envolvimento em plástico (PARDI et alii, 1994). 



2.5.3. Presunto cru 

O presunto cru, de cura e maturação longas e delicadas, via de regra 

mantido integro inclusive com osso, conhecido como presunto tipo italiano ou 

de  Parma,  constitui uma das especialidades mais sofisticadas dentre os 

produtos curados suínos (PARDI et alii, 1994). 

Grande tradição em  Parma,  na Itália, é nas noites do inverno europeu, 

de novembro a janeiro, que começavam as festividades conhecidas como 

"incisão do suíno". O mês de novembro era considerado na Europa o  

"slaughter-month",  ou mês do abate. 0 inicio da temporada fria propiciava a 

temperatura adequada para o inicio do processamento da carne, onde a baixa 

temperatura compensava o período incipiente de desidratação que se obtém 

através da salga (AJZENTAL, 1995). 

O processo de elaboração do presunto de  Parma  começa no recebimento 

do pernil, onde são observadas as características da peça, buscando 

imperfeições. Depois o pernil é submetido ao corte e resfriamento por 24 horas, 

em temperatura de 2° C a 30 C. Após este resfriamento, o pernil é submetido a 

salga, com sal grosso e seco, permanecendo em repouso por uma semana em  

Camara  fria, após a salga. Passado este período, o excesso de sal é retirado e o 

pernil é comprimido para retirar os fluidos residuais e retorna à  Camara  fria por 

três semanas,  corn  umidade, temperatura e troca de ar, sendo rigorosamente 

controlados. Depois seguem-se a "toalet", lavagem, secagem e maturação dos 

produtos. O processo de maturação pode variar de 16 a 18 meses (AJZENTAL, 

1995). 

2.5.4. Alterações causadas nos presuntos. 

As alterações dos presuntos se diferenciam, segundo o processo de sua 

elaboração; porém, na maioria das vezes, essas alterações se relacionam com o 

azedamento do produto (EVANGELISTA, 1989). 
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Os processos de azedamento compreendem inúmeros processos 

alternativos, principalmente proteoliticos, inodoros ou acompanhados do 

clássico odor putrefato. Nos métodos prolongados de cura, a solubilidade as 

alterações putrefativas se deve à presença de espécies do gênero  Clostridium  

(EVANGELISTA, 1989). 

Ainda segundo EVANGELISTA (1989), os presuntos pré-cozidos e que 

sofrem menor tempo de cura, são facilmente alterados por microorganismos, 

quando não guardados em refrigeradores; de igual maneira, quando a sua 

elaboração é feita inapropriadamente, são vulgarmente contaminados por 

espécies dos gêneros Escherichia, Proteus e  Staphylococcus.  

O enverdecimento dos produtos curados, são provocados por 

microorganismos do gênero  Lactobacillus,  do tipo heterofermentativo  

(Schneider,  citado por PARDI et alli, 1994). 

Segundo  PRICE  & SCHWEIGERT (1976), os microorganismos 

responsáveis pelo enverdecimento bacteriano são: os  Lactobacillus  e, por 

vezes, coccos catalase-positivos similares aos Pediococcus ou Gaffkya. Adverte 

ainda, ser o enverdiamento superficial das carnes curadas consequências 

diretas das  Inds  praticas higiênicas e/ou das más condições de armazenagem 

do produto. 

PARDI et alii (1994), ressalta que o enverdecimento da carne pode 

também ser creditado a quantidades excessivas de nitrito; dai o defeito como 

queimadura pelo nitrito, presente em embutidos curados de natureza ácida, 

como os fermentados, e em presuntos.  

Sao  diversas as formas de elaboração de presuntos e apresuntados, 

contudo, independente do tipo, todos sofrem uma etapa de cura durante o 

processo de elaboração. lima cura mal realizada pode resultar em um produto 

de ma qualidade. Por isso a cura é considerada uma das etapas mais 

importantes do processo de elaboração dos presuntos e apresuntados. 



13 

2.6. Processo de cura - substâncias principais e substâncias coadjuvantes. 

A impressão que provoca a cor de um produto, contribui para a escolha 

e compra do mesmo. Seguramente, a cor, sobrevaloriza o produto como 

característica de qualidade. Uma cor atrativa pode confundir; por trás de uma 

aparência adequada, pode se esconder deficiências. A composição, o frescor e 

sobretudo, o sabor, são as características mais importantes de um produto 

carnico de excelente qualidade (VVIRTH, 1992). 

Segundo FREY (1983), os produtos bem curados devem ter um sabor 

suavemente condimentado, com típico aroma "a carne"; cor estável e bem 

conservada, sem tonalidades verdes em pouco tempo; consistência tenra; 

capacidade suficiente de conservação em geladeira e rendimento aceitável. 

0 método de cura utilizado na elaboração dos apresuntados foi a cura 

úmida, assim chamada por que as peças a curar, são introduzidas em uma 

salmoura que contém sal comum e substâncias curantes, contém também 

produtos coadjuvantes da cura e condimentos em estado natural. 

A cura úmida é citada por PRANDL et  alit  (1994), como sendo um 

método de cura convencional e que a força do sal da salmoura depende da 

classe do artigo a ser curado, oscilando entre 10 e 20%. 

No curado úmido a carne começa a ganhar peso. Este incremento de 

peso, que es-Li composto por aumentos percentuais de sal comum e água, recebe 

o nome de inibição. A inibição depende do  pH,  da forma geométrica e tamanho 

das peças de carne, da proporção da salmoura/carne, conteúdo de gordura 

presente na carne, temperatura e tempo de cura PRANDL et  alit  (1994). 

Na cura dos produtos cárnicos se manifestam quatro efeitos, que são a 

formação da cor, do aroma, da conservação e o efeito antioxidante. 

(WIRTH,1992). 

Segundo CANHOS & DIAS (1980), o sal é o principal agente de cura. Em 

altas concentrações inibe o crescimento da maioria das bactérias que causam a 

deterioração da carne. 0 nitrito e/ou nitrato de sódio e potássio também são 
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substâncias obrigatórias da cura, pois conferem ao produto a coloração de 

produto curado. 

O nitrito de sódio atua sobre a mioglobina das carnes vermelhas 

acentuando a cor dos produtos elaborados desta matéria-prima. No pescado, 

este recurso é pouco efetivo devido a pequena quantidade de mioglobina 

presente nos músculos, principalmente os de carne branca  (UAL,  1988). 

Coretti, (1975a) e  Reuter,  (1976), citados por PRANDL et alii (1994), 

recomendam o ácido ascórbico e o ascorbato sódico como açúcares auxiliares 

da cura. 

Sal, nitritos e nitratos de sódio ou potássio, açúcares, ascorbatos, ácido 

ascórbico e condimentos, são citados por FREY (1983) como agentes de cura. 

Este autor alerta também quanto as precauções a serem tomadas quando do uso 

de aditivos na cura. Entre elas o mesmo autor cita o cuidado que deve ser 

tomado para não incorporar quantidades insuficientes de sal, nem doses 

excessivas de açúcares. Dosificar exatamente os condimentos e os sais curantes 

de nitrito e guardá-los em locais frescos, também são cuidados que devem ser 

tomados. 

Dentre os fatores que afetam a qualidade do produto final curado, estão 

a qualidade da matéria - prima, composição da salmoura de cura, valor do  pH,  

temperatura do processo, flora bacteriana da salmoura, estocagem e processo 

de maturação (CANHOS & DIAS, 1980). 

FREY (1983), cita em seu trabalho um indice-prontuário, onde enumera 

causas de defeitos na fabricação de produtos curados crus, considerando os 

aspectos de consistência, aspecto e cor, odor e sabor. Ele aponta, 

principalmente, como possíveis causas de defeitos a tecnologia de fabricação, 

manuseio do produto, qualidade da matéria-prima e o uso inadequado de 

aditivos. 



2.7. Aditivos. 

Nos últimos anos, tem-se dedicado muito tempo a investigação para 

determinar a ação dos aditivos nos alimentos e comprovar e melhorar as 

técnicas e métodos de preparação tradicionais. Esses estudos revelam um 

aspecto completamente novo ao setor de aditivos (GERHARDT, 1995). 

A conceituação de aditivos depende do pais, do uso e da finalidade de 

emprego. Visando a uma unidade neste campo, em 1962, foi criada uma 

comissão através de entidade como a FAO/OMS, que se denominou "Comissão 

do Código Alimentar -  Codex  Alimentarius Comission" (MASTROGIACOMO, 

1994). Em seu trabalho, o mesmo autor cita, que substâncias utilizadas com a 

finalidade de aumentar o valor nutritivo, tais como vitaminas e sais minerais, 

não são consideradas como aditivos e, no Brasil, o uso de aditivos é controlado 

pela CNNPA ( Comissão Nacional de Normas e Padrões Alimentares). 

A legislação brasileira considera 11 classes de aditivos para uso 

alimentar. Entre eles podemos citar os corantes, aromatizantes, conservantes, 

antioxi dantes, estabilizantes, e outros. 

NAZARIO (1995), aponta o aumento do valor nutritivo do alimento, 

aumento da conservação ou a estabilidade, alimento mais atrativo ao 

consumidor e padronização da qualidade do alimento, como algumas das 

vantagens do uso de aditivos. 

Os alimentos que tiverem aditivos deverão trazer na rotulagem a 

indicação dos aditivos utilizados, explicitamente ou  ern  código 

(MASTROGIACOMO, 1995). 

Os nitratos são largamente usados na conservação de produtos de 

origem animal. 0 nitrato de sódio ou de potássio podem ser usados nas 

conservações de carnes até 0,2%. Já o nitrito tem um efeito inibidor mais 

acentuado no crescimento das bactérias anaeróbicas e o ácido nitroso na forma 

não dissociada é necessário para uma ótima atividade. 0 emprego de nitrito de 

sódio ou de potássio nas conservações de carnes em salmoura é de 0,04%.  Sao  



também muito empregados devido ao efeito na coloração de carnes curadas 

(MASTROGIACOMO, 1995). 

Segundo MASTROGIACOMO (1995), a CNNPA definiu o limite 

máximo de uso de nitrito, em conservas de carne e de pescado, como sendo 

0,02%. 

O nitrito é um dos aditivos mais utilizados em cura de produtos 

cárnicos, por exercer uma ação claramente bactericida. Os diferentes 

microorganismos são diferentemente sensíveis ao nitrito. As espécies de 

Psuedomonas, Escherichia coli, e coliformes se inibem em maior ou menor 

grau na presença de nitrito (PRANDL et alii, 1994). 

As espécies que originam intoxicação alimentícia, como  Clostridium  

botulinwn,  Salmonellas, Staphylococcus,  têm o seu desenvolvimento 

interrompido por concentrações de nitrito de 80 a 150 ppm. Estes 

conhecimentos tem desempenhados um papel importante para o emprego de 

nitrito. A ação conservadora do nitrito está relacionada com outros fatores 

também influentes, como a atividade de água, o  pH  e a temperatura (WIRTH, 

1992). 

Relativamente tarde se reconheceu que o nitrito também possue um 

efeito inibidor sobre a degradação oxidativa das graxas e dos produtos 

cárnicos. Não se conhece a concentração necessária  minima.  Os produtos 

elaborados somente  corn  sal comum sofrem urna redução mais rápida no sabor. 

Nos produtos elaborados com nitrito, o tempo de conservação, antes que se 

consiga produzir reações negativas no sabor, é mais prolongado (WIRTH, 

1992). 

A adição de 10 a 50 ppm de nitrito é suficiente para conferir ao produto 

a cor característica de cura. Por lei, pode-se adicionar até 200 ppm de nitrito 

(CANHOS & DIAS, 1980). 



3. MATERIAL E MÉTODO. 

3.1. Matéria-prima. 

As espécies de peixes selecionadas para a elaboração dos apresuntados 

foram: tildpia do Nilo (Oreochromis O. niloticus L., 1766), carpa espelho 

(Cyprinus carpio L., 1758 vr. Specularis) e o tambaqui (Colossoma 

macropoinum Cuvier,1818). 

A tilapia e o tambaqui foram adquiridos em um mercado público de 

Fortaleza, no horário de chegada dos peixes ao mercado, para que fosse evitado 

o contato dos mesmos com as dependências do mercado e com outras pessoas. 

A carpa foi adquirida no Centro de Pesquisa Ictiolágicas  Dr.  Rudolpho  von  

Ilhering do DNOCS - Pentecoste - Ceará. 

Todo o pescado foi devidamente acondicionado e transportado para o 

laboratório polivalente do Departamento de Engenharia de Pesca - 

Universidade Federal do Ceará. 

3.2. Metodologia. 

Antes do manuseio do pescado, todo material utilizado, pia e bancadas 

do laboratório polivalente, foram devidamente lavados e desinfetados. 

Após a limpeza do material, o pescado foi bem lavado, eviscerado, 

escamado e feito apara das nadadeiras, sendo feita lavagens e limpeza da 

bancada entre uma etapa e outra. Por último foi feita a retirada do couro e 

filetagem. 

0 procedimento experimental foi executado utilizando um fluxograma 

de elaboração de presunto suíno, adaptado para carne de peixe. (Figura 1) 
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A partir do fluxograma adaptado, foram elaborados três blocos de 

apresuntados com peso em torno de 1 kg cada, com as seguintes características: 

10) Apresuntado elaborado com 100% de carne de carpa; 

2°) Apresuntado elaborado com 100% de carne de tambaqui; 

3. ) Apresuntado elaborado com 100% de carne de tildpia. 

Os filés foram cortados em blocos de 4 x 4 cm, tendo-se o cuidado de 

retirar as espinhas. Logo após, os blocos foram lavados em água gelada e 

massageados manualmente por 30 minutos. Depois da lavagem, os blocos 

foram salmourados durante 24 horas na temperatura de 7 - 10. C. A salmoura 

continha 5% de sal, 2% de condimentos, 0,02% de nitrito de sódio e 0,6% de 

colorau. A proporção pescado/salmoura era de 1:1,5. 

0 pescado salmourado foi submetido ao cozimento por um período de 

75 minutos em temperatura de 70 - 75. C, para que a carne pudesse adquirir 

maior firmeza. 

Ao pescado ainda quente, foi adicionado 4% de gelatina natural (sem 

sabor), misturando fortemente. Esta mistura foi colocada em um saco plástico, 

perfurado com uma agulha grossa para a retirada do excesso de liquido e 

colocado em uma forma - prensa apropriada para presuntos (Figura 2). Depois 

de frio, a forma foi colocada em geladeira por 12(doze) horas. Passado este 

período, o produto foi retirado da forma, embalado em papel alumínio e 

armazenado em temperatura de 5 - 100 C. 

Os apresuntados elaborados foram submetidos a análises química, 

microbiológica e sensorial. 



Figura 02: Forma-prensa utilizada na fabricação dos presuntos 
e apresuntados 
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3.3. Analises químicas. 

As analises químicas foram realizadas de acordo  corn  os seguintes 

métodos: 

3.3.1. Proteína. 

Utilizou-se o processo de Kjeldhall semi-micro para fazer a 

determinação da proteína. No processo foi feita urna fase de digestão acida da 

matéria prima à temperatura de 400° C; uma fase de destilação, onde o NH3 

obtido é adsossiado a uma solução de acido bórico; e por último, fez-se uma 

titulação com ácido clorídrico. Usou-se 6,25 como fator de conversão de 

nitrogênio total para proteína A.O.A.C. (1984). 

3.3.2. Umidade. 

Foi determinado em estufa à temperatura de 1050C, onde o material foi 

dessecado até peso constante conforme indicações da A.O.A.C. (1984). 

3.3.3. Cinzas. 

Foi realizada a partir da determinação da umidade. 0 cadinho que 

serviu para a determinação da umidade foi colocado, junto com a matéria-

prima dessecada, em forno mufla por 4 horas em temperatura de 500 - 600°C 

A.O.A.C. (1984). 
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3.3.4. Gordura. 

Utilizou-se o método de Soxhlet para determinar a gordura, usando a 

acetona como solvente orgânico A.O.A.C. (1984). 

3.4. Analise microbiológica. 

Depois de elaborados, os apresuntados foram submetidos As provas 

microbiológicas e analisados quanto a presença de coliformes totais, coliformes 

fecais,  Staphylococcus  aureus e  Salmonella,  seguindo os métodos descritos no 

Manual de Microbiologia de Alimentos (SIQUEIRA, 1995) e no  

INTERNATIONAL  COMISSION  ON MICROBIOLOGICAL SPECIFICATION 

FOOD  (1978). 

Os testes foram realizados no 1. , 15° e no 300 dia, para que fosse 

determinada a qualidade e o tempo de armazenamento do produto. 

3.5. Análise sensorial. 

A análise sensorial foi realizada após os resultados das primeiras 

análises microbiológicas. 

Foi realizado um teste de escala hedônica, onde os produtos foram 

submetidos a aceitação de 53 deg-ustadores, que os avaliaram, através de urna 

ficha de avaliação (Figura 3), quanto ao sabor, textura e aparência. 

Os deg-ustadores foram recrutados aleatoriamente, variando de idade, 

sexo e grau de escolaridade. 



NOME:  DATA  

AMOSTRA:  FICHA No  

MN/EL DE INSTRUÇÃO 
( )10 grau completo; 
(1 grau incompleto; 
( ) 2c grau completo; 
( ) 2= grau incompleto; 
( ) superior completo; 
( ) superior incompleto. 

PRODUTO:  

FAIXA ETÁRIA: 
( ) 15 - 20 anos 
( ) 20 - 30 anos 
( ) 30 - 40 anos 
( ) acima dos 40 anos 

Por favor, prove a amostra que estamos lhe oferecendo e conceitue, de acordo com a escala 
abaixo, quanto a aparência, sabor e textura. 

APARÊNCIA 

GOSTEI 
EXTREMAMENTE 

EJ1 GOSTEI 
MUITO 

L:1 GOSTEI 
MODERADAMENTE 

GOSTEI 
LIGEIRAMENTE 

E:11 INDIFERENTE 

4 DESGOSTEI 
LIGEIRAMENTE 

1;11 DESGOSTEI 
MODERADAMENTE 

1;11 DESGOSTEI 
MUITO 

1;11 DESGOSTEI 
EXTREMAMENTE 

SABOR 

E.1 GOSTEI 
EXTREMAMENTE 

1;1 GOSTEI 
MUITO 

1;1 GOSTEI 
MODERADAMENTE 

1:11 GOSTEI 
LIGEIRAMENTE 

INDIFERENTE 

4 DESGOSTEI 
LIGEIRAMENTE 

DESGOSTEI 
MODERADAMENTE 

4 DESGOSTEI 
MUITO 

4 DESGOSTEI 
EXTREMAMENTE 

1 EXTURA 

Gosrs 
EXTREMAMENTE 

4i GOSTEI 
MUITO 

4 GOSTEI 
MODERADAMENTE 

14 GOSTEI 
LIGEIRAMENTE 

Q1 INDIFERENTE 

DFSGOSTEI 
LIGEIRAMENTE 

114 DESGOSTEI 
MODERADAMENTE 

4 DESGOSTEI 
MUITO 

DESGOSTEI 
EXTREMAMENTE 

COMENTÁRIOS: 

Figura 3: Ficha utilizada na análise sensorial. 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

Os filés obtidos de peixes de maior tamanho, se mostraram melhores 

para a elaboração dos apresuntados, pois os mesmos foram mais fáceis de 

manusear. Filés de peixes maiores, tornam mais fácil a retirada das espinhas e 

os blocos de 4 x 4 cm ficam mais homogêneos. 

Para a elaboração dos blocos de apresuntados foram utilizados cerca de 

1350 a 1450 g de filé de pescado. 0 peso médio dos apresuntados ficou em 

torno de 1000 a 1100 g., variando conforme a forma - prensa utilizada. 

Os resultados da análise sensorial demonstraram que os apresuntados 

tiveram boa aceitação por parte dos consumidores. Tendo o apresuntado de 

tambaqui apresentado os melhores  indices  de aceitação quanto ao conjunto dos 

três critérios avaliados. 0 apresuntado de carpa apresentou o segundo melhor 

índice de aceitação, ficando o apresuntado de tildpia com o terceiro lugar na 

preferência dos consumidores. Contudo, o apresuntado de carpa foi o que 

apresentou melhor aceitação em termos de sabor. 

Analisando estes resultados, verifica-se que o apresuntado de carpa, no 

conjunto das avaliações, obteve o melhor resultado em relação ao sabor. 

Segundo SILVA (1985), a carne da carpa pode apresentar sabor indesejável 

(dito de terra), fato este que não foi detectado no produto. 

Para a análise sensorial, também foram observados a aparência e o odor 

durante a estocagem em geladeira. Sendo que no 17° dia de estocagem, o 

produto apresentou, superficialmente, urna mudança de coloração, sendo que o 

odor característico de produto fresco já não era tão evidenciado, como no inicio, 

indicando sinais de deterioração. A perda de coloração manteve-se superficial 

até o 35° dia quando então começou a ser notada em todo o produto. 

A agregação dos apresuntados mostrou-se deficiente, provavelmente 

pela falta de pressão nas formas, tornando a aparência do produto também 

deficiente, (Figuras 4 e 5). 
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Figura 04: Vista dos cortes dos apresuntados. 

Figura 05: Vista dos cortes dos apresuntados. 



Segundo EVANGELISTA (1989), os presuntos pré-cozidos e que passam 

menor tempo de cura, são facilmente alterados por microorganismos, quando 

não guardados em refrigeradores. 

Conforme informações da Indústria de Alimentos Minuano, os 

apresuntados de frango (série lanches), devem ser mantido sob refrigeração 

(4°C) por um período de no máximo 8 dias. 

Os resultados da análise sensorial estão representados nas Tabelas I, II e  

III  e nas Figuras 6, 7 e 8. 

Na análise microbiológica, o meio seletivo para  Staphylococcus  aureus,  

Baird Parker  ágar-DIFC0, não apresentou nenhum crescimento, para nenhum 

dos apresuntados. 0 mesmo aconteceu em relação ao Caldo Lauril Sulfato-

DIFC0 usado como teste presuntivo da presença de coliformes totais e fecais. 

Diante destes resultados vimos que as técnicas de manuseio e estocagem, 

utilizadas durante o processo, se mostraram eficazes, visto que tais bactérias, no 

alimento, indicam técnicas de manuseio e estocagem, inadequadas. 

EVANGELISTA (1989) cita que, quando a elaboração de apresuntados é 

feita de forma inadequada, com relação a manipulação, os produtos são, 

geralmente, contaminados por bactérias dos gêneros Escherichia, Proteus e  

Staphylococcus.  

Os testes para Contagem Padrão em Placas, realizados para detectar a 

presença de bactérias aeróbias mesófilas, foram positivos para todos os dias de 

determinação. Contudo, os resultados obtidos no 1' dia de estocagem foram 

muito abaixo do número mínimo de colônias consideradas para a contagem. 

No 300 dia de estocagem, o produto ainda apresentava  indices  de contagem 

dentro dos padrões estabelecidos. Segundo a CNNPA (1978), os padrões 

microbiológicos para pescados crus, frescos, refrigerados e por extensão aos 

seus produtos, é de no máximo 106/g,, para contagem padrão em placas. 

Os resultados obtidos para o 30° dia de estocagem foram de 4,5x106  para 

o apresuntado de tildpia, 4,8x106  para o apresunatdo de tambaqui e 9,5x106  

para o apresuntado de carpa, (Tabela IV). 



TABELA I: Resultados da análise sensorial para o item aparência. 

APARÊNCIA 

Categoria Carpa 

(%) 

Tambaqui 

(%) 

Tildpia 

(%) 

Gostei extremamente 9,43 9,43 9,43 

Gostei muito 32,08 41,51 18,87 

Gostei moderadamente 39,62 38,22 28,30 

Gostei ligeiramente 15,10 9,43 35,85 

Indiferente - - 5,66 

Desgostei ligeiramente 3,77 1,41 - 

Desgostei moderadamente - - - 

Desgostei muito - - 1,89 

Desgostei extremamente - - - 
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Figura 6: Resultados da porcentagem de aceitação dos apresuntados  ern  relação a 
aparência. 



O Carpa 

o Tambaqui 

Tilapia 

98- 

94 

92-.7 1/  

88-Zz  

86-7/  

92,46 

P
o

rc
e
n
ta

g
e
m

  d
e

  a
c
e
it
a
ç
ã

o
  

78-,  

96 

96,23 

TABELA II: Resultados da análise sensorial para o item textura. 

TEXTURA 

Categoria Carpa 

CYO  

Tambaqui 

(%)  

Tildpia  

(AD)  

Gostei extremamente 11,32 9,43 5,66 

Gostei muito 20,76 33,96 20,75 

Gostei moderadamente 39,62 4152 22,65 

Gostei ligeiramente 20,76 11,32 35,86 

Indiferente - - 3,76 

Desgostei ligeiramente 3,77 3,77 11,32 

Desgostei moderadamente 3,77 - - 

Desgostei muito - - - 

Desgostei extremamente - - - 
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Figura 7: Resultados da porcentagem de aceitação dos apresuntados em relação a 
textura. 



TABELA  III:  Resultados da análise sensorial para o item sabor. 

SABOR 

Categoria Carpa 

(%) 

Tambaqui 

(%) 

Tilápia 

(°/6) 

Gostei extremamente 20,75 20,57 9,43 

Gostei muito 18,87 49,05 33,96 

Gostei moderadamente 43,40 15,09 41,52 

Gostei ligeiramente 14,41 11,32 10,21 

Indiferente - 2,56 - 

Desgostei ligeiramente - 1,41 4,88 

Desgostei moderadamente 2,57 - - 

Desgostei muito - - - 

Desgostei extremamente - - - 
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Figura 8: Resultados da porcentagem de aceitação dos apresuntados em relação ao 
sabor. 



TABELA IV: Resultados da análise microbiológica. 

Bactérias 

Amostras 

Carpa Tambaqui Tilápia 

15° 30° 15° 300 150 30° 

S. aureus - - - - - -  

Salmonella  - - - - - - 

Coliformes 

(NMP/g) 

- - - - - - 

C.P.P (UFC/g) 4,7x104  9,5x106  3,2x103  4,8x106  2,3x104  4,5x106 
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Na contagem padrão em placas, o apresuntado de carpa apresentou  

indices  de contaminação maiores que os outros dois apresuntados, 

provavelmente, por ter sido, a carpa, adquirida e mantida congelada por, mais 

ou menos, um mês antes da elaboração dos apresuntados. 

Para  Salmonella,  fez-se pré - enriquecimento em Caldo Lactosado e 

posterior enrequecimento em Tetrationato e Caldo Selenito Cistina. Após 

banho-maria por 24 horas, fez-se incubações em  agar SS  e Hecktoen agar-

DIFC0. Verificou-se a presença de colônias em todas as placas, porém 

nenhuma delas apresentou crescimento característico de  Salmonella  para estes 

meios. 

WIRTH (1992), afirma que bactérias do gênero  Salmonella,  têm o seu 

desenvolvimento interrompido com o uso adequado de nitrito de sódio. 

Os apresuntados apresentaram conteúdo protéico variando de 20,04 a 

21,66%, mostrando-se ser um produto com valor nutritivo compatível aos 

valores encontrados em outros tipos de apresuntados e presuntos, que 

apresentam, em média, 19,79% de proteína. Ver Tabela V e VI. 

O conteúdo de gordura dos apresuntados foram, em média, de 1,75% e 

2,23% para os apresuntados de tilapia e carpa, respectivamente. O apresuntado 

de tambaqui apresentou um teor de 8,25%, isto porque o tambaqui é um peixe 

considerado gordo, apresentando teor de gordura superior a 5%. 

0 teor de umidade e cinzas para o apresuntado de carpa foi de 74,14% e 

1,75%, respectivamente (Tabela V). Para o apresuntado de tambaqui, o teor de 

umidade foi de 69,88% e de cinzas foi de 1,43%. 0 apresuntado de tildpia 

apresentou um teor de 76,61% de umidade e 1,24% de cinzas. 

Segundo  JAY  (1981) e SUZUKI (1987), a proteína do pescado varia de 16 

a 20%, em média. 

Vicetti (1990), citado por MOTA E MOTA (1994), cita que os teores de 

lipídios no músculo do pescado, variam de 0,1 a 22%. 

Segundo SAKER (1989), o conteúdo de gordura no pescado varia  corn  

uma série de fatores como a idade, sexo, tamanho, época do ano, estádio 

fisiológico e regido anatômica do indivíduo. 



TABELA V: Composição química elementar dos apresuntados elaborados 

com pescado de água doce. 

Amostras Proteína 

(%) 

Gordura 

(c1/ ) 

Umidade 

(%) 

Cinzas 

(%) 

Apresuntado de carpa 21,66 2,23 74,14 1,75 

Apresuntado de tambaqui 20,35 8,25 69,88 1,43 

Apresuntado de tildpia 20,04 1,75 76,61 1,24 
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TABELA VI: Teores de proteína e gordura de dois tipos de presunto e um 

tipo de apresuntado. 

TIPOS Proteína * 

(VO) 

Gordura * 

(%) 

Presunto suíno 19,88 29,15 

Presunto de Peru 19,7 2,5 

Apresuntado suíno 14,30 7,63 

*FONTE: valores adquiridos nas embalagens dos próprios produtos das Indústrias de 

Alimentos Sadia e Perdigão. 



5. CONCLUSÃO. 

Os resultados obtidos neste trabalho nos permite tirar as seguintes 

conclusões: 

1. Nas análises organolépticas , o apresuntado de tambaqui obteve o 

melhor resultado em relação aos itens analisados. 0 apresuntado de carpa 

obteve o segundo melhor resultado, ficando o apresuntado de tildpia com o 

terceiro lugar; 

2. As análises microbiológicas dos três produtos, não detectaram 

presença de microorganismos indicadores de contaminação  (Salmonella, 

Staphylococcus  e coliformes), provavelmente pelo bom estado de frescor da 

matéria-prima utilizada e pela observação das regras básicas de higiene e 

manipulação e também pelo cozimento; 

3. Na contagem padrão em placas para bactérias aeróbias mesófilas, 

foram obtidos resultados positivos somente para o 15. e 30° dia de estocagem. 

Os resultados encontrados no 30° dia de estocagem, demonstraram que os 

produtos apresentavam  indices  aceitáveis para o consumo humano; 

4. Os indícios de inicio de deterioração, observados a partir do 17° dia de 

estocagem dos produtos em geladeira (5.C), leva-nos a conclusão de que o 

período de vida útil desses produtos, não pode exceder a 15 dias, nestas 

condições de estocagem; 

5. Apesar dos resultados satisfatórios, é imprescindível a continuidade 

desta pesquisa, visando a melhoria dos apresuntados de pescado, com relação a 

cor, agregação e embalagem, adequados. 
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