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Resumo - O trabalho objetivou analisar o teor de proteína bruta e solúvel presentes em diferentes espécies de 

peixe de água continental da região do Caparaó Capixaba. As espécies analisadas foram: Pacu (Piaractus 

mesopotamicus), Tilápia (Oreochromis niloticus) e Carpa Comum (Cyprinus carpio L.). Para a concretização 

destas analises foi utilizado o método do Biureto para a determinação do teor de proteínas solúveis e o método de 

Kjeldahl para determinação de proteína totais, o ensaio foi realizado com a carne (músculo) in-natura do 

pescado amostrado na região. A espécie que apresentou a maior concentração de proteína bruta foi a Carpa, 

39,8% e a espécies que apresentou maior concentração de proteína solúvel foi a Tilápia, 18,0%. Estes resultados 

indicam que a carne de pescado apresenta um elevado teor protéico e, além disso, sua carne é composta de um 

grande percentual de proteínas de maior facilidade de digestão devido a sua maior solubilidade. 
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Abstract - Study aimed analyze the content of total protein and soluble  in different species of fish the Caparaó 

Capixaba. The species studied were: Pacu (Piaractus mesopotamicus), Tilápia (Oreochromis niloticus) and 

common carp (Cyprinus carpio L.). The Biuret method was used for determining soluble protein content and 

Kjeldahl method for determination of total protein, test was done with the meat (muscle) in-natura fish sampled 

in region. The species with the highest concentration of total protein was the carp, 39.8% and the species with 

highest concentration of soluble protein was Tilápia, 18.0%. These results indicate that the flesh of fish has high 

protein content and, moreover, its flesh is composed of a large percentage of proteins with a greater ease of 

digestion due to its greater solubility. 
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INTRODUÇÃO 
O peixe é um alimento de origem animal muito rico em proteínas, vitaminas, sais minerais e de fácil 

digestão, além de conter gorduras não-saturadas o que ajuda a reduzir os níveis de colesterol (ROCHA, 2004), 

onde o teor de proteína é de 66-77% miofibrilares e 20-25% sarcoplasmáticas. A população brasileira tem sido 

estimulada a diversificar os hábitos alimentares, principalmente no que diz respeito às fontes de proteína, onde a 

busca pela utilização da carne de peixe na dieta está aumentando nos últimos anos.  

Tendo em vista os grandes investimentos governamentais no desenvolvimento da aquicultura um maior 

número de produtores esta se envolvendo com o cultivo e a comercialização de pescado disponibilizando para a 

população uma enorme variedade de espécies de peixe que são cultivados com diferentes sistemas de manejo. 

Como este pescado é oferecido como fonte alimentar o Código de defesa do consumidor diz que a composição 

do alimento deve ser conhecida, logo se faz necessária a análise bromatológica do pescado, principalmente a 

quantificação do seu teor de proteína. De posse destas informações o presente projeto propõe a análise e 

quantificação do teor de proteína encontrado no pescado produzido e comercializado na região do Caparaó. 

 

METODOLOGIA 
Os peixes estudados foram capturados em viveiros de policultivo por meio de rede de arrasto, foram 

coletados peixes de diferentes períodos ontogênicos. As amostras foram identificadas e acondicionadas em caixa 

térmica contento gelo, sendo transportadas para o Laboratório de Bromatologia do IFES Campus de Alegre. As 

amostras foram submetidas à mensuração da massa e comprimento, em seguida o tecido muscular foi removido e 

submetido à trituração em liquidificador as amostras foram identificadas, congeladas e submetidas a análises de 

determinação do teor de umidade e matéria seca, proteínas solubilizáveis pelo método do Biureto e proteínas 

totais pelo método Kjeldahl.  



 

 

RESULTADOS 
O levantamento do número de aquicultores foi realizado através de visitas nas Secretarias Municipais de 

Agricultura, Incaper e através de levantamentos realizados pelo Ministério da Pesca e os resultados obtidos estão 

apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Frequência de aquicultores registrados nos municípios da Região do Caparaó Capixaba 

 

De acordo com os dados obtidos, alguns dos municípios pesquisados não apresentaram frequência de 

aquicultores e muitos destes municípios apresentaram frequência baixa, estes dados não refletem a realidade, 

pois muitos aquicultores estão atuando na informalidade pela falta de informação ou pela burocracia envolvida 

no processo de credenciamento. 

O peixe é um alimento de origem animal muito rico em proteínas, vitaminas, sais minerais e de fácil 

digestão, além de conter gorduras não-saturadas o que ajuda a reduzir os níveis de colesterol (ROCHA, 2004). 

Portanto, é de fundamental importância a sua avaliação nos tecidos musculares de pescado in natura, para tanto 

se faz necessária a determinação do teor de matéria seca, proteínas totais e solubilizáveis. A umidade 

corresponde à perda em peso sofrida pelo produto quando aquecido em condições nas quais a água é removida. 

Na realidade, não é somente este constituinte a ser removido, mas outros compostos que se volatilizam nessas 

condições. O teor de umidade pode variar em função da espécie, da idade, tipo de atividade realizada dentro do 

tanque e a forma de armazenamento no período pós-abate. A taxa de umidade do pescado proporciona entre 70 a 

85% de concentração (OGAWA & KOIKE, 1987). De acordo com os dados analisados o teor de proteínas para 

os seguintes peixes ficaram dentro dos padrões estabelecidos e já analisados pelos pesquisadores já citados. As 

proteínas miofibrilares representam de 66 a 77 % das proteínas totais do músculo. As proteínas sarcoplasmáticas 

representam aproximadamente 20-25 % da proteína total do músculo (MARTELLI & PANEK, 1968). A 

composição centesimal da carne sofre variações em função do tipo de músculo, da espécie, da nutrição 

(FORREST, 1979). 

 

Tabela 2: Teor de proteínas totais e solúveis de pescados da região do Caparaó Capixaba 

*Intervalo de confiança para t = 5%  

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
Os valores encontrados de proteína solúvel e teor de umidade ficaram dentro dos padrões estabelecidos 

pela literatura, sendo o método Biureto uma metodologia viável para análises de quantificação de proteína 

solúvel, que se comparado ao Kjeldahl é mais pratico e mais rápido, porém a analise da proteína bruta também se 

faz necessária, para a formulação de dietas mais completas para os animais cultivados, propiciando assim que o 

animal tenha uma vida mais saudável e consequentemente uma carne de melhor textura e qualidade, sabendo 

ainda que os valores encontrados possam ter sido afetados pelos mais diversos fatores, como por exemplo, o tipo 

de movimentação que o animal faz dentro do tanque, influencia na textura da carne, pois um peixe com maior 

movimentação tem uma carne mais firme mais fibrosa do que um animal que se movimenta apenas para comer, 

outro fator que pode influenciar largamente é a idade, o período ontogênico que este animal se encontra, porque 

o tipo de proteína e sua concentração no mesmo variam conforme a sua taxa de crescimento, podendo ser maior 

ou menor dependendo da espécie analisada. 

ESPÉCIES TEOR DE 

UMIDADE 

(%) 

TEOR DE 

MATÉRIA 

SECA (%) 

NITROGÊNIO 

TOTAL (%) 

PROTEÍNA 

BRUTA (%) 

TEOR DE 

PROTEÍNA 

SOLÚVEL (%) 

Tilápia 81 ± 3 19 ± 3 5,58 ± 2,5* 34,9 ± 4,1* 18,0 ± 3,1* 

Pacu 73 ± 3 27 ± 3 4,60 ± 0,3* 28,7 ± 1,9* 13,4 ± 0,4* 

Carpa  79 ± 4 21 ± 4 6,34 ± 0,1* 39,8 ± 0,6* 14,8 ± 1,4* 
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