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RESUMO 

 

A indústria pesqueira gera um volume de resíduos superior a 50%, em média, sendo o manuseio 

dos mesmos um sério problema a nível mundial, principalmente, em países em desenvolvimento. 

Esses resíduos quando não devidamente aproveitados, tornam-se poluentes, causando severos 

danos ao meio ambiente, dessa forma, a indústria vem buscando tecnologias alternativas para o 

aproveitamento de espécies de pescado com baixo valor comercial. Assim, o objetivo do presente 

trabalho foi elaborar surimi a partir de duas espécies de pescado de baixo valor comercial, panga 

(pangasius hypophthalmus) e pescada branca (cynoscion leiarchus), e verificar a viabilidade de 

utilizá-los como matéria-prima para elaboração de “empanado de surimi com recheio agridoce”. 

A massa de actomiosina obtida partir de três lavagens sucessivas,foi prensada, adicionada de 

agentes crioprotetores, 5% de  cloreto de sódio e 2% de sacarose, embaladas e congeladas a (-

18°C). Em seguida, os surimis foram empanados e receberam o recheio com geléia agridoce. Os 

produtos foram submetidos à análise de rendimento, bem como tiveram seus parâmetros de pH e 

umidade medidos. A fim de avaliar a aceitação do produto, foi também aplicado teste sensorial. Os  

resultados indicaram que a matéria-prima utilizada apresentava-se “fresca”, fato constatado pelos 

“baixos” valores de pH. O filé de panga apresentou os mais elevados valores de umidade, o que 

afetou diretamente na textura do produto final. Por outro lado, a pescada branca mostrou- se como 

grande aposta de matéria prima para o desenvolvimento de produtos processados como o surimi, 

pois apresentou os maiores rendimentos e aceitação junto aos consumidores. 

 

Palavras-Chave: Surimi; Empanado de surimi; Pescada; Panga. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A pesca é uma das atividades mais antigas do planeta. Homens e animais retiram da água 

peixes e outros recursos para servirem basicamente como alimento. No Brasil, por possuir uma 

ampla costa litorânea, com grande capacidade hídrica, possuindo regiões de climas tropicais e 

subtropicais, estimula a pesca comercial (MIRA; LANFER-MARQUEZ, 2005). 
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Nas últimas décadas, a indústria do pescado vem buscando o desenvolvimento de novos 

produtos a partir de tecnologias alternativas, dentre os quais se inclui o “surimi”. Este produto 

oferece grandes perspectivas devido à facilidade de realizar diferentes formulações com os mais 

variados insumos, a fim de melhorar ou modificar as características sensoriais, tais como: o sabor, 

aroma, cor e textura (LOURENÇO, 1993; VITORASSI, 2012). 

Surumi é um termo japonês que significa músculo de pescado picado (triturado), cujo 

processo tecnológico consiste na eliminação de espinhas, do tecido conjuntivo e de tudo que pode 

ser considerado não funcional para a obtenção de uma massa de actomiosina. Em outras 

palavras, trata-se de um extrato de proteínas miofibrilares do pescado que, por isso, tem elevada 

capacidade emulsificante e geleificante (GONÇALVES, 2011). 

O surimi não é produto final, mas sim uma matéria prima que, por suas propriedades 

funcionais, é válida para criar e imitar texturas, e pode servir de base para uma ampla gama de 

produtos. Sua produção pode ser feita com praticamente qualquer espécie de pescado, o que 

possibilita a comercialização daquelas espécies com baixo valor comercial (GONÇALVES, 

2011; PEIXOTO; SOUSA; MOTA, 2002). 

No Brasil, a espécie Pangasius hypophthalmus, conhecido como panga, é um peixe de 

água doce da família dos bagres, o qual tem chegado à mesa dos consumidores a um preço bem 

competitivo em relação aos pescados locais. Na região norte do país, um dos pescados mais 

abundantes é a pescada branca (Cynoscion leiarchus), de baixo valor comercial para a exportação e 

pode ser comercializados no mercado interno a preços bem  abaixo dos que são cobrados 

usualmente (BRASIL, 2010; PARÁ, 2011; SALGADO; 2010). 

O objetivo do presente trabalho foi elaborar surimi a partir de duas espécies de pescado de 

baixo valor comercial e verificar a viabilidade de utilizá-los como matéria-prima, para elaboração 

de empanado de surimi com recheio agridoce. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 MATÉRIA-PRIMA 

 

Duas amostras de filé congelado, uma de peixe panga (Pangasius hypophthalmus) e uma de 

pescada branca (Cynoscion leiarchus), foram adquiridas de um entreposto varejista de pescado 

localizada na cidade de Marabá – PA. 

As amostras de pescado foram acondicionadas em caixas isotérmicas recobertas com gelo 

e transportadas até o Laboratório de alimentos da Universidade do Estado do Pará, onde foram 
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desenvolvidos os surimis e realizados os testes de qualidade no produto. 

 

 2.2 PROCESSAMENTO DO SURIMI 

 

Os filés previamente descongelados foram submetidos a moagem em um desintegrador de 

facas rotativas (PHILIPS, RI 2008/21) obtendo-se pedaços em torno de 3-4 mm. Em seguida, a 

massa obtida foi colocada em uma solução de água e bicarbonato de sódio a 1,5% a 10º C, na 

proporção de três partes de solução para uma de massa, com leve agitação durante 10 min, seguida 

de repouso para a decantação. 

A massa de peixe filtrada (1ª lavagem) foi lavada pela segunda vez, desta vez em solução de 

água e cloreto de sódio a 1,5%. Repetiu-se esta operação mais uma vez completando os 3 ciclos de 

lavagem. No final de cada ciclo, com auxílio de saco de algodão, foi eliminado o excesso de água. 

Seguindo metodologia desenvolvida por Peixoto, Sousa e Mota (2000), o músculo foi 

submetido a prensagem para diminuição da umidade, o que gerou uma pasta protéica que 

posteriormente foi misturada a 5% de cloreto de sódio e 2% de sacarose e embalada em sacos de 

polietileno, submetidos a congelamento (-18 °C), finalizando a produção de surimi. 

A Figura 1 descreve o processo de obtenção dos surimis de panga e pescada branca. 

 

Figura 1: Fluxograma para obtenção de surimi 
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2.3 OBTENÇÃO DO EMPANADO DE SURIMI COM RECHEIO AGRIDOCE 

 

Os surimis produzidos foram submetidos ao processo de empanamento, os quais 

inicialmente receberam uma camada de farinha de trigo (pré-enfarinhamento) sendo em seguida 

imersos no líquido de empamento (battering), produzido através de uma mistura líquida 

composta de água (75%), farinha (20%) e amido (5%). 

Para finalizar a etapa de empanamento, os surimis foram cobertos por farinha de rosca 

(breading), recheados com geleia agridoce e submetido ao processo de fritura. 

 

2.4 AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO 

 

Para se estimar o rendimento, os filés foram previamente pesados, pesou-se também surumi 

pronto. Este procedimento foi repetido para todas as amostras analisadas. Calculou-se o 

rendimento pela relação entre a quantidade de “surimi” e a quantidade inicial da matéria-prima, 

como pode ser visto na formula abaixo, proposta por Peixoto, Sousa e Mota (2002). 

 

 

 

 

2.5 AVALIAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

Os produtos tiveram seus parâmetros de pH e umidade medidos: pH, em phmetro digital 

(QUIMIS, Q-400A), e umidade, pelo método 012/IV, por secagem  em  estufa (INOVA, TLK 48) 

a 105°C, de acordo com as normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2008). 

 

2.6 ANÁLISE SENSORIAL 

 

Foi aplicado Teste de Aceitação no produto, para 50 julgadores, para avaliação dos 

𝜂 = . 100% 
𝑃𝑓 

𝑃𝑖 

𝜂= Rendimento 

𝑃𝑓= Peso final 

𝑃𝑖= Peso inicial 
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atributos sabor, textura e aceitação global, através de utilização de escala hedônica estruturada de 

nove pontos, ancorada nos seus extremos pelos termos 9 - “gostei muitíssimo” e 1 - “desgostei 

muitíssimo”. Utilizou-se a fórmula abaixo para o cálculo da aceitação de acordo com 

metodologia descrita por Pedreiro e Pangborn (1997). 

 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os rendimentos apresentados pelos filés das diferentes espécies estão dispostos na Tabela 1. 

Os valores obtidos foram relativamente baixos tendo em vista que muito se perde em razão das 

subseqüentes lavagens que são efetuadas para se obter o surimi. 

 

Tabela 1: Resultado da avaliação do rendimento para o surimi (%) de filé de pescada branca e de panga. 

 

Produto Rendimento Obtido 

Surimi Pescada branca 34,86% 

Surimi Panga 23,88% 

 

As lavagens realizadas removeram as substâncias solúveis, gorduras e pequenas partículas 

do músculo e impediram a desnaturação protéica durante o congelamento. Muitos componentes 

do músculo são dispensados restando apenas um concentrado de proteínas miofribilares, 

justificando assim a elevada redução no aproveitamento do filé (KUHN, 2002; MELLO, 2009). 

Tais valores podem ser comparados aos resultados obtidos por Mello (2009), que utilizou 

para a elaboração do surimi de filé de tilápia (Oreochomis niloticus) congelado e encontrou 44, 

75 % de rendimento, valor este superior ao rendimento obtido a partir do filé de panga (23,88%), e 

próximo ao rendimento apresentado pelo filé de pescada branca (34,86%). 

A = Aceitação 

M= Média das notas 

9= Nota máxima 
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O rendimento do surimi a partir o filé de pescada gó (Macrodon ancylodon), sem passar por 

congelamento, encontrado por Peixoto, Sousa e Mota (2000), foi relativamente inferior aos já 

citados anteriormente (23,12%), indicando que o rendimento do filé pode variar de acordo com as 

características de cada espécie de pescado. 

Os resultados da caracterização físico-química da matéria-prima e do surimi estão 

apresentados na Tabela 2. Os valores elevados de pH, para os filés de ambas as espécies, são 

característicos da carne de pescado, que apresenta menor conteúdo de glicogênio, logo seu pH é 

elevado devido à baixa produção do ácido láctico na etapa de pré-rigor (ALFARO et al , 2004). 

Segundo Peixoto, Sousa e Mota (2002), o pH obtido, aproximadamente entre 6 e 7, aponta 

para o frescor do pescado, o que irá contribuir para a elasticidade do surimi. O valor de pH do 

surimi encontra-se dentro dos padrões citados na literatura, segundo Kuhn  e Prentice (1999), 

normalmente na faixa entre 6,5 e 7,0. 

A umidade do filé de pescada branca (79,29%±0,03) se assemelha ao valor de umidade 

(78,36%) encontrado por Peixoto, Sousa e Mota (2002), em filés de pescada gó (Macrodon 

ancylodon) utilizados como matéria-prima na elaboração de moldados no sabor camarão com 

ótima aceitação (89,6%). Em contrapartida, o filé de panga se apresenta com uma umidade 

superior (89,30%±0,03%), em relação ao de pescada branca. 

Os valores de umidade do surimi de pescada branca (77,29%±0,03) são semelhantes aos 

valores de umidade do surimi de pescada-foguete (Macrodon ancylodon) (79,32%) encontrado por 

Alfaro et al (2004) que obteve um produto com ótimas condições de textura com considerável 

aceitabilidade no mercado consumidor. 

Os valores de umidade abaixo de 80% é uma condição fundamental para obter melhor 

textura no produto final (OGAWA; MAIA, 1999). O teor de umidade do surimi de filé de 

pescada branca (77,29±0,03) encontra-se na faixa de valores descritos para surimi com alta 
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capacidade de geleificação (abaixo de 80%), segundo Alfaro et al (2004). Porém, os valores 

de umidade do surimi de panga (88,65%±0,03) apontam para um produto fora dos padrões, 

segundo Barreito e Beirão (1999) que classifica apenas o surimi que apresenta teor de umidade 

menor que 84% como produto de primeiro grau. 

Com o objetivo de incentivar os setores da pesca na produção de produtos inovadores com 

foco na satisfação do consumidor os surimis foram submetidos ao empanamento e fritura, 

contudo o teor de umidade elevado do surimi de panga fez com que o mesmo não apresentasse 

uma textura que permitisse que as etapas do processo fossem bem sucedidas, o que 

consequentemente impossibilitou a sua analise sensorial na forma de empanado. 

Os resultados da avaliação sensorial do empanado de surimi de pescada branca podem 

ser observados pela Figura 2. O empanado de surimi de pescada branca obteve uma “boa 

aceitação”, em todos os atributos. 

As maiores notas atribuídas foram para o sabor com aceitação de 94%. A avaliação da 

textura do empanado também apresentou bons resultados, com aceitação de 94%, bem como a 

aceitação global, 91,8%, demonstrando a elevada aceitação deste produto como um todo. 

 

Figura 2: Resultados do teste de aceitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Os resultados indicaram que a matéria-prima utilizada apresentava-se “fresca”, fato 
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constatado pelos “baixos” valores de pH. Contudo os valores de umidade para o filé de panga 

foram superiores o que afetou diretamente a textura do produto final. Das duas espécies utilizadas 

para a elaboração do surimi a que mais se destacou foi a pescada branca, apresentando melhor 

desempenho durante o processamento tecnológico, com maiores rendimentos em relação ao panga. 

A pescada branca mostrou-se como grande aposta de matéria prima para o desenvolvimento 

de produtos processados como o surimi, pois apresentou os maiores rendimentos e aceitação junto 

aos consumidores, sendo uma alternativa viável para o aproveitamento deste pescado de baixo valor 

comercial. 
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