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PRESERVAÇÃO DA OVA DO PEIXE VOADOR, Hirundichthys affinis 

(GUNTHER), "CAVIAR DOURADO". 

Peter Robert von Hilldring 

sumiatio  

0 peixe voador, Hirundichthys affinis (Günther), 

ocorre em ambos os lados do Oceano Atlântico. Na parte 

ocidental, sua distribuicdo se estende desde a  Virginia  

(USA), ate o Nordeste do Brasil, incluindo-se o Golfo do  

Mexico.  0 material constou de ova de peixe voador, livre de 

impurezas, salgada a 10% do seu peso, acondicionada em saco 

plástico e mantida em gelo ate chegar no laboratório. As ovas 

foram submetidas a três tratamentos: I - Retirou-se o excesso 

de umidade com papel toalha; II - Adicionou-se 2,5g de 

benzoato de sódio/1000g de ova, sendo retirado o excesso de 

umidade com papel toalha; e  III  - Fez-se imersão em Agua 

clorada a 5ppm na proporção de duas partes Agua clorada/1 ova 

(V/V) e acidificou-se com Acido ascórbico ate  pH  4,6 seguido 

de tratamento similar ao tratamento II. Os lotes foram 

acondicionados em frascos de vidro esterilizado e estocados 

em refrigerador (5 a 10°C). Ocorreram mudanças sensoriais 

após 6 e 32 dias, respectivamente para os tratamentos I e II 
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e o lote  III  não apresentou modificações até 61 dias de 

estocagem. Os valores de N-TMA (nitrogênio da trimetilamina) 

não caracterizaram deterioração no produto. Nas análises 

microbiológicas pode-se observar que o tratamento  III  inibiu 

o desenvolvimento microbiológico. A umidade dos lotes ficaram 

em 76% para o tratamento I e II e 82% para o  III.  0 teor de 

sal ficou em torno de 6.0%, 5.8% e 2.3% e o  pH  oscilou na 

faixa de 6.76 a 5.80; 6.66 a 6.26; e 5.04 a 5.29; 

respectivamente para os tratamentos I, II e  III.  

INTRODUÇÃO 

0 peixe voador, Hirundichthys affinis (Günther), 

ocorre em ambos os lados do Oceano Atlântico. Na parte 

ocidental, distribuindo-se desde a  Virginia  ( USA ), até o 

Nordeste do Brasil, incluindo-se o Golfo do México, (BRIGGs, 

1958). 

Segundo CHAPMALL (1992), este peixe vive sob a 

superfície de águas abertas oceânicas, conhecido por seus 

hábitos de planar fora d'água por longas distancias usando 

suas grandes nadadeiras peitorais. Com  variações de cor, o 

peixe voador é geralmente escuro na parte dorsal (azul-

esverdeado) e branco na parte ventral. 0 maior tamanho de um 
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peixe adulto é cerca de 20cm, com machos de porte pouco menor 

que as fêmeas. A idade máxima destes peixes pode variar de 

acordo com as espécies de 1 a 3 anos, mas a maioria das 

espécies cresce até a maturidade e morre dentro de 1 ano. 

Peixes voadores preferem Aguas de temperaturas 

quentes e consequentemente vivem em todas as  aquas  tropicais 

e  sub-tropicais do mundo, com maior concentração entre as 

latitudes 04 a 14°  Norte dos oceanos Indico, Pacifico e 

Atlântico. A sua distribuição na coluna d'água está 

intimamente relacionada com a temperatura da mesma, uma vez 

que o limite de temperatura para estas espécies é de 21°C a 

27,5°C, portanto, habitam a coluna superficial e raramente 

ocorrem até profundidades de 4m (CHAKALALL, 1992). 

Em 1988, o Caribe contribuiu com 15,8% e a  India  e 

Indonésia juntas com 31,4% para um total de produção mundial 

de 37.602  ton.  Para 7 estados do leste do Caribe, a captura 

anual contribui com o montante de 3.913  ton.,  que é estimada 

no valor de  US$  4,5 milhões (  US$  0.86/Kg ) (CHAKAIALL, 1992). 

Na  India  utilizam-se redes de espera com centenas 

de metros e, ocasionalmente são usadas como rede de cerco 

para captura do peixe voador (CHAKALALL, 1992). 
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Algumas vantagens de captura são tiradas dos 

hábitos dos adultos do peixe voador de ficarem na sombra de 

objetos flutuantes, com isso, os pescadores levam para o mar, 

balsas de palhas de coqueiro (atratores) onde colocam um 

pouco de isca (pedaços de peixes), atraindo assim os peixes 

voadores para suas redes. Este método também é utilizado na 

Indonésia para obter a ova do peixe voador, pois a fêmea 

deposita suas ovas nos objetos flutuantes. Cerca de 160 a 200  

ton.  de ova seca, por ano, são exportadas para o Japão com um 

preço de US$33.00/Kg (CHAkaLALL, 1992). 

Apesar da espécie ser abundante e possuir um enorme 

potencial tanto pesqueiro quanto econômico, ocorrendo 

principalmente na faixa de 15 a 100 milhas da costa 

brasileira, desde o Estado de Pernambuco até o Maranhão, 

durante todo o ano as capturas desse peixe têm caráter 

estacional e são marcadamente artesanais, realizadas num 

período de 1 a 4 dias, dependendo do sucesso da pescaria, 

assim como, do ciclo de lua nova, quando a concentração dos 

cardumes é maior. Tendo como principal época de captura os 

meses de abril e maio, no Norte do Estado do Rio Grande do 

Norte. (PA.tvA et  al.,  1971). 

Atualmente a comercialização de ova do peixe voador 

está limitada & colônia japonesa no Brasil, sendo exportada 
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para o Japão na forma de ova seca individual ou utilizada no 

preparo de  "sushi"  ou tira-gosto, pelos restaurantes 

japoneses no pais. Este produto poderá ser beneficiado, 

determinando-se um tempo de prateleira e, portanto, 

comercializado sendo uma fonte de renda, tanto para 

pescadores, como para pequenos empresários. Assim, o presente 

trabalho visa o beneficiamento da ova do peixe voador, 

elaborando um caviar brasileiro, verificando-se a vida útil 

do produto em embalagem de vidro, sob refrigeracdo, com ou 

sem conservante, através de analises químicas, 

bacteriológicas, físicas e organolépticas. 

MATERIAL e MÉTODOS 

0 material constou de 8 Kg de ova fresca de peixe 

voador, coletadas com puçás tendo abertura de malha (e/n(5)de 

lcm; altura de 80cm e diâmetro da boca de 60cm. Esta pescaria 

foi realizada com atrativo, no caso óleo de soja, o qual foi 

lançado próximo ao casco da embarcação. Em seguida, com a 

aproximação do cardume foram dados lances de puçá capturando 

o peixe voador, bem como, a ova solta pela fêmea ao ser 

coletada, a qual acumulava-se no puçá até sua retirada 

(fig.1). 
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As coletas foram realizadas no período de abril a 

maio de 1993, numa  area  distante de 10 a 15 milhas da costa 

da praia de Caiçara  (sac)  Bento do Norte - Rio Grande do Norte 

- Brasil), cujas amostras foram lavadas com agua doce, para 

eliminar impurezas e maior facilidade de desagregacAo das 

fibras. Em seguida foram submetidas a uma salga em torno de 

10% do seu peso já limpo, sendo acondicionadas em sacos 

plásticos e mantidas em gelo para transporte ao Laboratório 

de Ciências do Mar - LABOMAR /UFC-Fortaleza (Ceara-Brasil), 

onde foram congeladas e estocadas em  freezer  vertical  MR  

Prosdocimo modelo 322106/220v à temperatura de -20°C. 

Na figura 2 apresenta-se o fluxograma do 

processamento e seus respectivos tratamentos os quais são 

descritos a seguir: 

Tratamento I (controle)- Foi retirado o excesso de 

umidade com papel toalha. 

Tratamento II - Mica° de 2,5g de benzoato de 

sódio para 1000g de ova, sendo que após a homogeneização foi 

retirado o excesso de umidade com papel toalha. 

Tratamento  III  - As ovas foram imersas durante 10 

minutos com água clorada a 5 ppm na proporção de 1:2 

respectivamente (v/v). Em seguida foi retirado o excesso de 
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aqua  com um papel toalha adicionando-se uma solução de ácido 

ascórbico 0,5 M ate o  pH  alcançar 4,6 e acrescentado 2,5g 

de benzoato de sódio para 1000g de ova. Após a 

homogeneização, o produto foi seco com papel toalha. 

Após cada tratamento, os produtos foram 

acondicionados em frascos de vidro com tampa metálica (peso 

liquido de 55g)(fig. 3), previamente esterilizados. A 

esterilização constou de uma lavagem e secagem a 80°C durante 

4 horas numa estufa com dimensões internas de 30 x 25 x 30cm, 

modelo NR.01  MR  OLIDEF. Os três lotes foram estocados de 5 a 

10°C em refrigerador domestico marca  MR  Prosdócimo modelo 

01341DBD2/220v de 307 litros de capacidade, e analisadas 

periodicamente. 

Para a determinacAo do  pH  das amostras foram 

utilizadas 30g de caviar maceradas em gral, e a leitura 

efetuada diretamente num pH-métro portátil HM-11P (TOA 

ELETRONICS  LTD.)  

Para avaliação do teor de N-TMA, seguimos o método 

de Dyer  descrito por  WommnA et al. (1986). 

A umidade foi obtida por dessecação a 105°C ate 

peso constante (A.O.A.C., 1965). 
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A salinidade foi estimada através do método de  

Mohr,  (NAGAKURA, 1972), e o teor de acido benzóico pelo método 

de HORI (1970). 

Para avaliar os caracteres organolepticos do 

produto, elaboramos fichas de orientação  (fig.  4), onde os 

provadores (consumidores habituais de caviar) poderiam 

opinar sobre aspectos tais como: aparência, sabor, cor, odor 

e resistência à mastigação. 0 teste estatístico t das médias, 

indica se os valores médios dos testes organolepticos possuem 

valores iguais (Ho) e valores significantes diferentes (H1), 

segundo Baeox,(1969). 

Os testes microbiológicos foram realizados no 

Laboratório Central de Saúde Pública - Secretaria de  Salida  do 

Estado do Ceara, seguindo os padrões do INCQS (1991), através 

de provas de colônias de bactérias tais como:  Staphylococcus  

aureus, Coliformes,  Salmonella,  como também, a contagem total 

das colônias de bactérias nas amostras durante um período de 

61 dias de estocagem sob refrigeracão. 



RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Segundo BORGSTROM & PARIS (1965), o caviar de primeira 

qualidade, obtido da ova do esturjão, do Mar Cáspio, tem 

coloração amarelo ouro, ovos de bom tamanho e boa 

consistência; os de segunda qualidade tem coloração cinza-

escura, ovos de tamanho pequeno e de pouca consistência. 0 

produto obtido e objeto do estudo, situa-se numa faixa que se 

aproxima do primeiro tipo citado, divergindo apenas no 

tamanho dos ovos, que são semelhantes aos da lampreia. 

Referente aos testes organolépticos, o tratamento 

I, mostrou-se aceitavel até o 34° dia de estocagem. No 

tratamento II, não realizamos testes organolépticos devido a 

presença de S. Aureus acima de valor máximo permitido pela 

legislação. No tratamento  III,  os testes apresentaram  indices  

satisfatórios até o final do experimento como pode-se 

observar nas tabelas I e II. Foi observada uma diferença nas 

médias no teste estatístico t, onde confirnou-se H1 em função 

do tempo de estocagem para os tratamentos I e  III,  

confirmando o melhor desempenho do tratamento  III  e sua 

satisfatória aceitação pelos provadores. 



Os valores de  pH  do primeiro dia do experimento 

para os tratamentos I, II e  III  foram 6,76 , 6,66 e 5,04 

respectivamente. 0 tratamento II teve sua análises encerradas 

no 23° dia, devido a uma contaminação de S. aureus no 

intervalo do 7° ao 16° dia. Esta contaminação deve ter 

ocorrido por manipulação em condições inadequadas de higiene, 

alem da ineficiência do conservante no nível de 6,26 de  pH.  

Os tratamentos I e  III seguiram ate o 570  dia, onde as 

últimas análises mostraram  pH  de 5,80 e 5,29 respectivamente, 

sendo que, para o tratamento I houve um decréscimo suave 

durante esse período e no tratamento  III  praticamente os  

indices  se mantiveram constantes, (Fig.5). Como referência 

usamos um caviar comercial de lampreia produzido pela 

Glyngore Limfjord AJS (Dinamarca), o qual deu um  pH  de 5,65. 

Em comparação com o produto comercial o  pH  do caviar dourado 

elaborado por nós pode ser considerado numa boa faixa. 

Os valores de N-TMA, para o tratamento I variaram 

de 0.216mg/100g a 1.89 mg/100g por um período de 43 dias; no 

tratamento II os valores de N-TMA, variaram de 0.157mg/100g 

a 0.63 mg/100g em 23 dias; já no tratamento  III  os  indices  

variaram de 0.130mg/100g a 0.141mg/100g em 43 dias, mostrados 

na figura 6, indicando valores baixos e satisfatórios, 

geralmente valores acima de 2 mg/100g representam o limiar 

do inicio da deterioração dos pescados. 
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A umidade inicial do produto ficou em torno de 76% 

para os tratamentos I e II e 82% para o tratamento  III.  OGAWA 

E ALVES (1971), obtiveram uma umidade em torno de 70% através 

de prensagem do produto. Entretanto, o alto teor de umidade 

apresentado no tratamento  III,  não influenciou de forma 

negativa na qualidade do produto final. 

De acordo com OCKERMN (1992), o caviar deve ser 

submetido com salgas que variam de 3 a 4%, podendo chegar até 

10%, dependendo da espécie de peixe utilizada. 0 caviar 

experimentado manteve um teor médio de sal, em torno de 6.0, 

5.8 e 2.3%, respectivamente para os tratamentos I, II e  III.  

0 baixo teor de sal verificado nas amostras do tratamento  III  

ocorreu em virtude das amostras terem sido submetidas 

inicialmente a uma imersão por 10 minutos em água clorada e 

posteriormente acrescida da solução de Acido asc6rbico. 

Portanto, faz-se necessário uma salga inicial com maior 

concentração para que índice da salinidade do produto alcance 

de3 a 4% no final desse tratamento. 

As análises de benzoato de sódio do tratamento II 

não foram executadas, porque teve falta de reagentes no tempo 

das análises, já nas análises do tratamento  III,  a 

metodologia foi corretamente empregada obtendo o valor 

inicial de 2,46g de conservante/Kg de ova e após 60 dias o 



valor foi de 2,40g de conservante/Kg de ova. Na legislação 

japonesa, recomenda-se não ultrapassar o valor de 2,5g/Kg de 

pescado mostrando que nossa adição do conservante foi correta 

e eficiente. 

Os resultados dos testes microbiológicos do 

experimento podem ser observados na tabela  III.  No tratamento 

I era esperado o crescimento bacteriano uma vez que não foi 

adicionado nenhum conservante, constando crescimento no 4° 

dia de 1,0x105  UFC/g mantendo essa média até o fim do 

experimento. 0 tratamento II apresentou, um índice de 7,5 x 

105  UFC/g de S. aureus a partir do 16° dia sendo esse acima 

do limite máximo permitido pela Portaria N°  001, de 28/01/87, 

da DINAL que é103  UFC/g. Essa contaminação provavelmente foi 

adquirida quando do manuseio do material(contaminagão 

secundária) para o referido tratamento. 0 tratamento  III  

apresentou respostas satisfatórias após 61 dias de estocagem, 

mostrando sua eficiência contra o crescimento microbiológico. 

Segundo OKA (1965), uma melhor ação do conservante se dá em 

meio Acido o que foi comprovado no tratamento  III,  tendo em 

vista a adição de Acido ascárbico, mantendo o  pH  em torno de 

5.0, não favorecendo ao crescimento bacteriano. 



CONCLUSÕES 

1 - A avaliação sensorial mostrou uma ótima 

aceitação do produto pelos provadores, confirmada pela 

analise estatística dos testes organolépticos, sendo que o 

produto submetido ao tratamento  III  foi considerado apto para 

comercialização. 

2 - 0  pH  do tratamento I em 57 dias de estocagem, 

variou de 6,76 para o 10  dia a 5,80 para o último; para o 

tratamento II, em 23 dias de estocagem, variou de 6,66 para o 

20  dia a 6,26 no último dia e; para o tratamento  III,  em 57 

dias de estocagem, variou de 5,04 a 5,29. 

3 - 0 produto não sofreu deterioração relevante 

conforme as analises de N-TMA, o qual variou de 0,216 a 1,89 

mg/100g para o tratamento I em 43 dias de estocagem, 0,157 a 

0,630 mg/100g para o tratamento II em 23 dias e; 0,130 a 

0,141 mg/100g para o tratamento  III  em 43 dias de estocagem 

(5 a 10 °C). 

4 - A umidade manteve-se constante para os 

tratamentos I e II, sendo esta de 76% e para o tramemto  III  

foi de 82% 

5 - A conservação do tratamento  III  para o produto 

estocado sob refrigeração (5-100C) por até 60 dias, esta 

3-15  
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relacionada A eficiência do benzoato de sódio em meio acido, 

bem como o tratamento inicial de imersão das ovas, em Agua 

clorada a 5ppm. 
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Tabela I: Critério usado no teste organoléptico para avaliar 
os parâmetros abaixo relacionados. 

CARACTERES CONCEITO 

5 4 3 2 1 

APARÊNCIA EXCELENTE BOA REGULAR RUIM PÉSSIMA 

SABOR EXCELENTE BOM REGULAR RUIM PESS IMO 

COR AMARELO- 

BRILHANTE 

AMARELO AMARELO- 

OPACO 

ES BRANQUI - 

ÇADO 

ESCURO 

ODOR 
_ 

- 

SUAVE DE 

PESCADO 

FORTE DE 

PESCADO 

SUAVE DE 

RANÇO 

RANÇOSO OUTROS 

RESISTÊNCIA 

A  MAST  I GAÇÂO CROCANTE FIRME ELÁSTICA 

SEM 

RESISTÊNCIA OUTROS 
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Tabela II: Dados relativos às médias das amostras dos testes 
organolépticos do caviar do peixe-voador referidos aos 
tratamentos I e  III  durante o período de 55 dias. 

ESTOCA- 

GEM (DIAS ) 

APARÊNCIA SABOR COR ODOR RES ISTÉN- 

CIA A  

MAST  IG.A.V“ 

T C T c 
, 

T C T C T C 

0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

20 4 . 2 4 . 2 4 . 8 4 . 5 4 . 4 4 . 2 4 . 8 4 . 5 4 . 4 4. " 

27 4 . 7 4 . 3 4 . 2 3 . 6 4 . 7 4 . 3 5 4 4 . 2 4. : 

- 34 - 4 . 6 4 . 3 4 4 4 . 6 4 . 3 5 4 4 . 2 4 . E 

48 4 . 5 - 4 . 5 - 4 . 7 - 4 . 5 - 4 . 5 - 

T -  Tratamento  III 

C - Tratamento I (controle) 



Tabela  III.  Resultados das análises microbiológicas do caviar 
de peixe voador para os tratamentos I, II e  III.  Temperatura 

de estocagem 5-10°C. 

Coliformes S. aureus Cont. padrão  Salmonella  
Estocagem 
(dias) 

fecais 
(N.m.P./g) 

(col/g) em 
placas 
(col/g) 

(25g) 

Tratamento I 

0 < 3 < 102  

4 <3 <102 1,0 x 105  

16 < 3 < 102  
4,8 x 104  

61 <3 <i2 5,5x 105  

3 <3 <102 

7 < 3 102  < 
4,0 x 104  

16 < 3 7,0 x 105  

29 < 3 7,5 x 105  2,5 x 105  

32 <3 8,5 x 102  
1,0 x 102  

Tratamento II; 

4 <3 <102 < 102  

47 <3 <102 <i2 

61 <3 <102 <102 

* Não foi feito testes organolépticos no tratamento II, 
devido a presença de  Staphylococcus  aureus. 



Fig.  01 Captura do peixe voador utilizando atrator de superficie e puçás 
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OVA CONGELADA E 

SALGADA 

DESIDRATAÇÃO COM 

PAPEL TOALHA 

ACONDICIONAMENTO 
EM FRASCO DE 

VIDRO 

ESTOCAGEM 

(05 A 10°C)  

DESCONGELAMENTO 

EM AMBIENTE 

DESIDRATAÇÃO COM 

PAPEL TOALHA 

ADIÇÃO DE BENZOATO 
DE SÓDIO 

(2,5g/Kg DE OVA) 

HOMOGENIZAÇA0 

IMERSÃO DE AGUA 
CLORADA 
A 05 ppm 

DESIDRATAÇÃO COM 

PAPEL TOALHA 

kniVio DE BENZOATO 
DE SÓDIO 

(2,5g/Kg DE OVA) 

ADIÇÃO  DE  ACIDO  
ASCORBIC° 0,5M 
AT pH DE 4,6 

ACONDICIONAMENTO 
EM FRASCO DE 

VIDRO 

ESTOCAGEM 

(05 A 10°C)  

HOMOGENIZAÇA0 

ACONDICIONAMENTO 
EM FRASCO DE 

VIDRO 

ESTOCAGEM 

(05 A 10°C)  

Figura 2- Fluxograma do beneficionamento do caviar do peixe voador. 



Figura-3. Foto referente aos frascos de vidro com tampa 
metálica utilizados no experimento. 



EXCELENTE REGULAR  BOA RUIM PÉSSIMA 

EXCELENTE REGULAR  RUIM ptssImo BOM 

APARÊNC IA  

SABOR 

COR 

AMARELO 
BRILHANTE _ 

AMARELO AMARELO 
OPACO 

ESBRANQUIÇADO ESCURO 

_ 

ODOR 

SUAVE DE 
PESCADO 

FORTE DE 
PESCADO 

SUAVE DE 
RANÇO 

RANÇOSO OUTROS 

RESISTÊNCIA À MASTIGAÇÃO 

CROCANTE FIRME ELÁSTICA SEM 
RESISTÊNCIA 

OUTROS 

FIGURA 4. MODELO DE FICHAS UTILIZADAS NAS PROVAS DOS 
CARACTERES ORGANOIIPTICOS DO PRODUTO. 
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6 

5 

= 4 CL 

3 

2 

1 

0 
0 4 13 16 23 27 35 43 57 Dias  

6.76 6.81 6.39 6.01 5.87 5.96 5.94 6.02 5.8 Tratamento I 

6.66 6.59 6.36 6.35 6.26 Tratamento II -I-- 

5.04 5.04 5.06 5.1 5.1 5.12 5.23 5.31 5.29 Tratamento  III --x--  

Figura 5. Medidas de  pH  do caviar dourado 
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1.5 
tm 
o 
o 
r  

1  
...i.  
2 
H 

i 
O) 
E 0.5 

0 

N;  

0 4 13 16 23 43 Dias  

Tratamento I -- 0.216 0.24 0.591 1.283 1.68 1.89 

Tratamento II -F-  0.157 0.206 0.376 0.5 0.63 

Tratamento  III --)K-- 0.13 0.13 0.13 0.14 0.141 0.141 

Figura 6. N-TMA - Caviac Dourado 
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