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RESUMO 

 

Os peixes são elementos fundamentais e insubstituíveis na dieta humana. Em contrapartida, é um 

alimento extremamente perecível, necessitando sempre de inovações tecnológicas para sua 

conservação. A marinagem de carnes é uma prática realizada para melhorar e diferenciar sabores, 

incrementar textura dos músculos mais duros e aumentar a conservação dos produtos. A técnica de 

marinagem pode ser aplicada de maneira estática ou dinâmica. A forma  estática é realizada através 

da imersão da carne na salmoura, permitindo que os insumos utilizados, penetrem na carne por 

difusão.Já a forma dinâmica,é realizada por meio de injeções, que é um dos meios mais eficientes 

em termos de economia, tempo e custo para as empresas. Neste contexto, o presente trabalho 

teve como objetivo principal, avaliar as características físico- químicas e sensoriais de filés de 

Tucunaré após terem sidos submetidos a dois métodos de marinhagem, imersão e injeção. A 

eficiência dos métodos foiacompanhada por análises físico- químicas (pH e acidez) e sensorial. Os 

resultados obtidos apontaram o método de marinagem por injeção,como o mais indicado para o 

amaciamento e conservação da carne de tucunaré, somado a isso, foi o método com maior 

aceitabilidade junto aos consumidores. 

 

Palavras-Chaves: Tucunaré; Cichlaspp;Marinado, Pescado. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O pescado constitui uma parte muito importante da dieta em muitas partes do mundo e, 

com o aumento da população mundial, encontrar uma forma eficaz de utilização desses recursos 

alimentares é de grande importância. No entanto, o pescado é considerado como uma das 

commodities de alimentos mais perecíveis, que geralmente estragam mais rapidamente que outros 

produtos cárneos (KEAY, 1979). 

Assim, o pescado, na sua forma in natura, por ser um produto extremamente perecível, 

requer manuseios e cuidados especiais no processamento, estocagem e comercialização, o que 
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contribui negativamente para uma maior penetração, principalmente em mercados consumidores 

distantes das fontes de produção ou desembarque (CAC, 2003) 

Devido a essa característica, a conservação do pescado tem sido uma preocupação constante 

da humanidade, exigindo registro de tentativas de desenvolvimento de técnicas de preservação, 

como a salga, secagem, cocção, defumação e marinação, ou ainda, a combinação entre eles. A 

salmoura ácida é usada para a conservação de pescado (marinado) que mesmo não sendo um 

produto tão conhecido em nosso pais, já é bastante conhecido na Europa (CAC, 2003) 

As salmouras para marinados são soluções condimentadas que podem ser aplicadas na carne 

através de processo de imersão, massagem ou injeção, por um determinado período para 

proporcionar ganhos em termos de sabor, suculência, maciez e aumento do prazo de validade e de 

rendimento, o qual se bem controlado oferece benefícios aos fabricantes e aos consumidores, 

dando lugar a criação de produtos com alto valor agregado. A marinação promove um 

relaxamento das fibras musculares dando lugar a um produto mais tenro e facilmente 

mastigável (ZHENG et al.,apud ASSIS, 2009) 

Amarinagem pode ser aplicada de maneira estática ou dinâmica. A forma estática é a mais 

antiga e se faz por meio de imersão da carne na salmoura permitindo que os ingredientes penetrem 

na carne por difusão com o passar do tempo, sem aplicação de nenhuma força (ROCHA apud 

ASSIS, 2009). 

A marinagem dinâmica por injeção, provavelmente, é o método mais  amplamente utilizado 

em marinados, porque permite dosar uma quantidade exata de salmoura, garantindo uma 

regularidade no produto. O processo de injeção é um dos mais eficientes em termos de economia, 

tempo e custo. Existem no mercado vários tipos de máquinas injetoras, com tamanhos diferentes, 

diversos números de agulhas dispostas de várias maneiras, sistema de pressão, calibre das agulhas e 

outros quesitos (VIANA apud ASSIS, 2009). 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência da marinagem de files de 

tucunaré (Cichlaspp) pelos métodos de imersão e injeção através de análises físico- químicas e 

sensoriais. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 MATÉRIA PRIMA 

O pescado utilizado neste trabalho (aproximadamente 1 kg) foi o tucunaré, pertencem à 

família Cichlidae, considerada a mais rica em espécies de peixes de água doce do mundo e uma das 
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maiores famílias de vertebrados. 

Os peixes foram adquiridos in natura em feiras livres da cidade de Marabá–Pará. Estes 

foram acondicionados em caixas térmicas com gelo, afim de manter suas características sensórias 

intactas, e transportados para o laboratório de tecnologia de alimentos da Universidade do Estado 

do Pará, onde foram elaborados os marinados e realizadas todas as análises físico-químicas e 

sensoriais. 

 

2.2 ELABORAÇÃO DA SOLUÇÃO DO MARINADO 

 

Os marinados são semi-conservas preservadas pela combinação do ácido acético e sal, com 

uma extensa porém limitada, vida de prateleira. Assim, nesse trabalho, foi realizada uma solução 

constituída de água, ácido acético, sal (NaCl) e condimentos (orégano, pimenta do reino e cominho) 

nas proporções indicadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Composição do Marinado padrão em porcentagem e grama. 

COMPONENTES QUANTIDADE (%) QUANTIDADE (g) 

Peixe 80,0 400,0 

Água 15,9 79,5 

Ácido acético 0,5 6,6 

NaCl 1,3 2,5 

Pimenta do reino 0,7 3,7 

Orégano 0,7 3,7 

Cominho 0,7 3,7 

 

2.3 ELABORAÇÃO DO MARINADO 

 

O fluxograma a seguir (Figura 1) mostra as principais operações seguidas durante o 

processamento do Tucunaré in naturamarinado por imersão e injeção. 
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2.3.1 Seleção e classificação do pescado 

 

A seleção do pescado visou separar os exemplares que não apresentaram condições 

sanitárias adequadas. É uma operação fundamental, pois quanto maior a qualidade do pescado in 

natura, melhor será o produto final. 

 

2.3.2 Limpeza e lavagem 

 

A lavagem do pescado, logo após a sua chegada no laboratório, foi realizada de maneira 

rápida, por imersão dos pescados em recipientes com água clorada. A limpeza do pescado 

consistiu na escamação e evisceração. Também foram retiradas a nadadeira e a cabeça. 

 

2.3.3 Filetagem 

 

Os peixes foram filetados e posteriormente lavados antes de serem submetidos a etapa de 

salga. 

2.3.4 Salmouragem 

 

O pescado recebeu um banho de 10% de NaCl por 1 hora para obter um enrijecimento do 
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músculo e para eliminar restos de escamas e sangue. 

 

2.3.5 Branqueamento 

 

Utilizou-se 2,5% de NaCl e 0,5% de ácido acético por 4 horas. O branqueamento foi 

utilizado para reduzir as perdas de 25 a 30% e garantir o controle permanente da composição da 

solução de branqueamento. 

 

2.3.6 Banho de acabamento 

 

Foi realizado por imersão dos pescados e pela injeção deste banho através de seringas, 

na musculatura do pescado. Utilizou-se uma solução de 4,5% de ácido acético e NaCl (7-8% 

em relação ao ácido acético). O tempo dos pescados nessa solução foi de 72h a temperatura de 

aproximadamente 10ºC. 

 

2.4 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E SENSORIAL: 

 

Após o banho de acabamento, os pescados foram submetidos a análises de pH (017/IV) e 

acidez titulável (016/IV). Também foi aplicado o teste de comparação pareada (Bilateral) 

(158/IV), de acordo com metodologia proposta pelo Instituto Adolfo Lutz (2008), para avaliar a 

aceitação dos consumidores frente à comercialização deste produto. Para tanto, foram utilizados 27 

julgadores, não treinados, com faixa de idade entre 17 a 50 anos, todos estudantes ou 

funcionários da Universidade Estadual do Pará. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 RESULTADOS DAS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

Os resultados obtidos de acidez titulável para tucunaré in natura foi de 7,1 em solução 

molar por cento v/m. Segundo Araújo et al (2012) não existe um padrão de acidez para peixes, 

pois a acidez em pescado é uma análise para justificar os resultados do pH, pois a mesma pode 

fornecer dados valiosos na depreciação do estado de conservação do pescado. Um processo de 

decomposição, seja por hidrolise, oxidação ou fermentação, altera quase sempre a concentração 
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dos íons de hidrogênio, assim confirmando os possíveis resultados alterados em relação ao pH. 

Para os pescados marinados, a acidez foi de 4,1em solução molar por cento v/m para 

tucunaré por imersão e injeção, estando de acordo com o esperado para o produto 

(GOLÇALVEZ, 2011). 

O pH é um dos índices de qualidade mais utilizados para a determinação do frescor 

dos pescados, em decorrência da rapidez e da facilidade de medição. Dessa forma, o pH 

encontrado para o Tucunaré in natura (pH = 6,5), visualizado na tabela 1, demostra que os pescados 

utilizados para o desenvolvimento dos marinados estavam em ótimo estado de conservação, já que 

o padrão para pH exigido pelo Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Peixe Fresco 

estabelece valor igual ou inferior a 6,5 (BRASIL, 1997). 

Em relação aos resultados obtidos para os diferentes métodos de marinagem, observou-se 

que o método por injeção (pH=5,8) favoreceu a atuação do ácido acético no tecido muscular 

do pescado, causando o abaixamento do pH de maneira mais eficiente, quando comparado ao 

método de imersão, na qual a troca osmótica se dá de forma mais lenta. 

 

Tabela 1- Resultados referentes ao tucunaré in natura, após o método de marinagem por 

imersão e por injeção 

Amostras Acidez pH 

In natura 7,1 6,5 

Imerão 4,1 6,1 

Injeção 4,1 5,8 

 

3.2 RESULTADO DA ANÁLISE SENSORIAL 

 

Os resultados da análise sensorial utilizando teste de comparação pareada (bilateral), 

indicou que o tucunaré marinado por injeção teve maior aceitação pelos consumidores, ao nível 

de significativa de 1% (Figura 2). 

Acredita-se que estes 78% dos julgadores preferiram o tucunaré marinado pelo método de 

injeção devido este contribuir para uma melhor dispersão dos insumos,melhorando a qualidade da 

carne, proporcionando ganhos em termos de sabor, suculência e maciez, a qual influenciou 

diretamente a aceitabilidade do produto pelos consumidores. 

No estudo realizado por Rocha apud Assis (2009), que comparou os métodos de 

marinagem por injeção e imersão em carne de frango também apresentou maior aceitação, fato 

justificado pela maior absorção da salmoura utilizada na marinagem. 
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Figura 2: Resultados do Teste de comparação pareada (bilateral). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  CONCLUSÃO 

 

Dentre os métodos de marinagem utilizados no tucunaré, o método por injeção foi o que 

apresentou maior ação do ácido acético, permitindo o maior abaixamento do pH e 

aumentando, consequentemente, a vida de prateleira do produto. Desta forma as chances de 

micro-organismos patogênicos se desenvolverem são reduzidas. Somado a isso, o método por 

injeção também foi o que apresentou a maior aceitação junto aos consumidores, demostrando que 

os consumidores preferem produtos com sabor mais acentuado e textura mais firme. 
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