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RESUMO 

 

O consumo do pescado é muito importante para a saúde humana, devido possuir alto valor 

nutricional. Entretanto, o seu consumo, assim como o de outros alimentos, geram resíduos ricos 

em matéria orgânica e que muitas vezes são desperdiçados causando impacto ao meio 

ambiente. Dessa forma, a fim de aproveitar o peixe de forma integral, utilizando todas os seus 

constituintes, elaborou-se a farinha de peixe denominada de piracuí, produto já conhecido no 

mercado parense, principalmente no Oeste do Pará. O peixe utilizado foi o tamuatá (Callichthys 

callichthys) habitante de diversos rios da América do Sul. Foram realizadas algumas análises na 

matéria prima e produto acabado, tais como: pH, acidez e umidade, que mostraram-se dentro dos 

padrões esperados. Também foi realizada análise sensorial, utilizando a farinha na forma de bolinho 

de piracuí, realizadas com 20 julgadores não treinados. Os bolinhos tiveram grande 

aceitabilidade. Portanto a elaboração da farinha possui grandes vantagens tais como, 

aproveitamento de resíduos, alto valor nutricional, isso quando realizada com pescado de boa 

qualidade. 

 

Palavras chave: Farinha de Peixe; Tamuatá. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O peixe é um produto de alto valor nutricional, por ser uma boa fonte de minerais, como 

cálcio, fósforo, vitaminas A, D e complexo B, além de proteínas de alto valor biológico (HUSS, 

1988 e PALLAORO, 1999 apud ALVES 2009). Portanto o consumo de pescado é de muita 

importância para quem procura por hábitos saudáveis e como consequência seu consumo gera 

muitos resíduos, pois são descartadas várias partes do peixe consideradas como não comestíveis no 

momento do consumo. 

A produção de resíduos vem provocando impactos ambientais, porque a sua taxa de geração 
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é bem maior que a taxa de degradação. Sendo assim, a utilização do resíduo do processamento 

de peixes para obtenção de novos produtos deve ser realizada de forma correta possibilitando um 

aumento da receita e contribuindo para preservação ambiental (VIDOTTI, 2011). 

Porém, quando se trata de subprodutos de origem animal, maior cuidado é necessário, 

pois esses apresentam dificuldade de padronização em função do processo produtivo e da origem 

dos resíduos que compõem as farinhas de origem animal (FOA). Esses subprodutos são muito 

importantes nos aspectos nutricional, econômico e de segurança alimentar (BELLAVER, 2011). 

A palavra piracuí tem origem nas seguintes palavras: pira= peixe e cuí= farinha. Na 

linguagem tupi, piracuí quer dizer peixe seco ao fogo, socado no pilão, reduzido a pó, 

peneirado, posto em paneiro e mantido em fumeiro. No piracuí o peixe é usado de forma integral, 

aproveitando assim todos os supostos resíduos  (ALVES, 2009). 

Os indígenas há tempos dominam a técnica de desidratação de peixe resultando neste 

produto único conhecido como piracuí. É feita a partir dos peixes acari- bodó (Liposarcus pardallis) 

e tamuatá (Callichthys callichthys), encontrados na região de Manaus (FOLHA DE SÃO PAULO 

24/05/2011). 

O Tambuatá (ou Tamuatá, nome de origem tupi) C. São animais habitam diversos rios da 

América do Sul e chegam a medir até 20 cm de comprimento. Possuem o corpo revestido por duas 

séries de pequenas placas ósseas verticais e são capazes de construir ninhos flutuantes, uma vez 

que podem respirar fora d água durante curtos períodos de tempo. 

O objetivo do trabalho foi elaborar farinha de peixe do tipo píracuí a partir dos resíduos do 

tamuatá (cabeça, vísceras, espinhas, barbatanas, pele) comercializado na cidade de Marabá – PA e 

avaliar a aceitação comercial do produto e a estabilidade através de análises físico-químicas. 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

As amostras de peixe foram adquiridas em uma peixaria na cidade de Marabá-PA. As 

amostras foram transportadas para o Laboratório multidisciplinar da Universidade do Estado do 

Pará (UEPA), estocadas sob-refrigeração para posteriormente, serem processadas e originar a 

farinha de peixe do tipo piracuí. 
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Figura 1- Fluxograma de processamento de farinha de peixe 

 

 

 

 

Cada etapa possui um objetivo no processamento da farinha de peixe: 

 

1.1 A COCÇÃO: irá provocar a ruptura das paredes celulares com a coagulação de 

proteínas e separação da água e óleo. Também inativa as enzimas e destrói microrganismos, 

contribuindo assim para evitar hidrólise e deterioração da farinha respectivamente. 

1.2 PRENSAGEM: a finalidade desta operação é reduzir o teor de óleo e de água 

separando-os dos sólidos, chamados bolo ou torta de prensa, e assim, facilitar a posterior 

secagem do material. 

1.3 SECAGEM: A secagem tem por objetivo reduzir a aw e proteger o produto contra o 

ataque de bactérias e fungos, tornando-o estável a temperatura ambiente. 

1.4 MOAGEM: tem por objetivo uniformizar a composição física da farinha de modo a 

facilitar sua mistura com outros ingredientes. 

1.5 ENSACAMENTO E ESTOCAGEM: preservar a qualidade sensorial e facilitar o 

transporte da farinha. 

Para a elaboração da farinha de peixe, utilizou-se 1 kg de peixe tamuatá, que foi lavado em 

água corrente e submetido a cocção inteiro, em um recipiente metálico, que garantiu que os 

peixes ficassem totalmente submersos em água a temperatura de 80°C por 40 minutos. 

Observou-se com a cocção que a gordura do peixe foi extraída e ficou sobre a superfície da água 

formando precipitado, que foi descartado juntamente com a água utilizada na cocção. 
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Os peixes foram levados para uma basqueta grande onde foi feita a prensa com o auxílio 

de uma espátula metálica, retirando assim toda a fração de líquido e gordura que ainda 

continha no peixe. Depois de prensado o produto obtido foi transferido para a estufa com 

circulação de ar a temperatura de 60°C durante 20 horas. Posteriormente, o produto seco foi 

triturado com o desintegrador de facas rotativas até que ficasse com aspecto de farinha. 

No peixe in natura foram realizados as analises de pH e acidez para verificar se estava em 

boas condições de processamento, já na farinha mediu-se a umidade final com objetivo de saber 

se estava dentro dos padrões estipulados e por fim a analise sensorial que visou saber a 

aceitação da farinha de peixe na culinária, para tanto, foi elaborado bolinho de píracuí e realizado 

o teste com 20 julgadores não treinados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A farinha de peixe obteve resultados satisfatórios, pois estava dentro dos padrões 

estipulados para a mesma e para as análises realizadas. O produto pronto apresentava textura de 

farinha, odor e sabor característicos do peixe tamuatá. Os valores de pH, acidez e umidade, estão 

contidas na tabela 1. 

 

Tabela 1- resultados das análises físico-químicas para pH, acidez e umidade. 

MATÉRIA-PRIMA (tamuatá) PRODUTO ACABADO (farinha de peixe) 

pH Acidez Umidade 

5,0 5,1 7,7 

 

Os resultados mostrados na tabela 1 indicaram que o farinha de piracuí apresentou 

umidade abaixo de 10%, estando, portanto de acordo com algumas literaturas que também 

produziram esse tipo de produto (BELLAVER, 2001). 

A análise sensorial realizada com 10 homens e 10 mulheres, mostrou que 70% dos 

julgadores declararão “Gostei bastante”, indicativo de boa aceitação do produto. Segundo Monteiro 

(1982), o valor de 70%, é o mínimo a ser atingido para que ser considere aceito o produto. Assim 

sendo, o produto obteve um índice de aceitação satisfatório. 
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4. CONCLUSÃO 

 

A elaboração do subproduto “farinha de pescado” apresenta inúmeras vantagens em  relação  

à  redução  da  poluição  ambiental  com  o  aproveitamento   de resíduos, sendo de alto valor 

nutricional, preservando características do peixe no produto acabado tais como odor e sabor além 

de ser aceita pelos parâmetros sensoriais elaborados. Pois a matéria prima era de boa qualidade, 

apresentava pH e acidez dentro dos padrões segundo as análises realizadas. 
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