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RESUMO 

 

Devido o seu potencial para o desenvolvimento da piscicultura em regime 

intensivo na Região Amazônica e ao elevado consumo do pirarucu (Arapaima 

gigas, Shinz, 1822) no Estado do Amazonas, o conhecimento da composição 

química e perfil dos ácidos graxos desta espécie é de grande importância, 

pois poderá subsidiar dietas e processos tecnológicos de uso da carne. A 

presente pesquisa traçou o perfil de ácidos graxos em exemplares de pirarucu 

oriundos da Reserva Extrativista Auati- Paraná, Fonte Boa, AM, bem como a 

análise de composição centesimal da carne nos cortes dorsal (lombo) e 

abdominal (“ventrecha”). O pirarucu apresentou baixo teor de lipídios na 

região dorsal (0,61%), quando comparada à região ventral (2,47%). Os ácidos 

graxos saturados e monoinsaturados apresentaram-se em maiores 

concentrações na região abdominal, enquanto que na região dorsal 

predominaram os polinsaturados, com razão ω6/ω3 superior a 1,2. Os ácidos 

graxos linolênico (LNA), timnodônico (EPA), clupadônico (DPA) e cervônico 

(DHA) foram os polinsaturados majoritários da série ω3, enquanto que o 

linoléico (LA) e o araquidônico (AA) foram majoritários na série ω6. O teor de 

EPA e DHA na região dorsal foi 13,19 mg/g e 52,14 mg/g, respectivamente, 

entretanto na região abdominal alcançaram 8,01mg/g e 12,52 mg/g, 

respectivamente. A carne do pirarucu pode ser considerada de alto valor 

nutritivo quanto ao teor de ácidos graxos essenciais, com maior qualidade na 

região dorsal. 

 

Palavras-chave: Peixe de água doce, qualidade nutricional. 

 



 9 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

A Bacia Amazônica representa 30% da ictiofauna de água doce do mundo, 

estimada entre 1.500 a 3.000 espécies e apenas uma parcela muito reduzida é 

explorada comercialmente pela pesca (SANTOS et al., 2006). 

O Estado do Amazonas é considerado o maior produtor de pescado de água 

doce do país e sua capital Manaus está situada às margens dos rios Amazonas e 

Negro, na parte central da maior bacia hidrográfica do planeta contando com um 

mercado pesqueiro de extraordinária importância, onde a população de um modo 

geral se alimenta de pescado e dos outros produtos derivados dos mesmos. 

O interesse sobre o pescado tem crescido nos últimos anos, principalmente 

devido as suas características nutricionais que se aproxima da composição química 

das aves, bovinos e suínos, pois seus principais componentes (proteínas e lipídios) 

apresentam um alto valor biológico (BRUSCHI, 2001). 

Os peixes são ricos em aminoácidos essenciais e possuem proteínas com 

valor nutritivo superior ao da carne vermelha, além de serem de alta digestibilidade. 

(OGAWA e MAIA, 1998). Os lipídios, outro nutriente presente na carne do pescado 

são definidos como um conjunto de substâncias químicas que são caracterizadas 

pela sua alta solubilidade em solventes orgânicos, pois juntamente com as 

proteínas, ácidos nucléicos e carboidratos são componentes essenciais das 

estruturas biológicas e fazem parte um grupo conhecido como biomoléculas. Os 

lipídios se encontram em todos os tecidos, principalmente nas membranas celulares 

e nas células de gordura, são classificados em ácidos graxos, triacilglicerídios, 

fosfolipídios, esfingolipídios, esteróides e prostraglandinas (MINATTI, 2008). 

Os ácidos graxos são ácidos carboxílicos com cadeias hidrocarbonadas de 4 

a 36 átomos de carbono, e são uma das unidades fundamentais dos lipídios. O 
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número de carbonos e de insaturações, a localização das duplas ligações na 

cadeia carbônica e sua configuração geométrica são determinantes do papel e 

destino metabólico dos ácidos graxos. Conhecer o perfil de ácidos graxos dos 

alimentos e as suas alterações durante o processamento torna-se 

crescentemente importante em função de seu impacto potencial sobre a saúde 

humana (SANTOS, 2008). A composição em ácidos graxos dos alimentos é de 

grande importância, principalmente os poliinsaturados, as famílias ômega-3 e 

ômega-6 aos quais se atribuem numerosos benefícios ao organismo humano 

(MENEZES, 2004). 

A importância dos ácidos graxos para o consumo humano está na sua 

capacidade de se transformar em substâncias biologicamente mais ativas, com 

funções especiais no equilíbrio homeostático, e em componente estrutural das 

membranas celulares e do tecido cerebral nervoso (TAKAHASHI, 2005). 

 Os alimentos funcionais, ou nutracêuticos, são definidos como alimentos que, 

além dos nutrientes básicos, possuem propriedades de prevenção ou diminuição 

dos sintomas de certas doenças (FAZ FORWARD INTO FUNCTIONAL FOODS, 

1995). Dentre estes alimentos, destaca-se a carne de peixe, por seu conteúdo em 

EPA (ácido eicosapentaenóico) e DHA (ácido docosahexaenóico), estes também 

conhecidos como ácidos graxos altamente insaturados. 

Os lipídios de peixes de água doce, a exemplo de peixes marinhos 

apresentam ácidos graxos contendo 10 a 24 átomos de carbonos. Análises 

realizadas em peixes de água doce e peixes marinhos revelaram diferenças entre a 

sua composição de ácidos graxos. Os peixes de água doce contêm elevadas 

proporções de ácidos graxos saturados e poliinsaturados, mas baixos teores de 

insaturado com 20 a 22 átomos de carbono, quando comparados aos lipídios de 

peixes marinhos (HENDERSON e TOCHER, 1987).  

O pirarucu (Arapaima gigas) pertence à família Arapaimatidae, é um peixe de 

grande porte chegando a mais de 2m e 200 kg. Possui corpo roliço, região ventral 

com seção. É o peixe mais famoso e emblemático da ictiofauna amazônica. O nome 

comum é de origem indígena, significado peixe (pira) e vermelho (urucu), em 

referência à coloração de suas escamas. Tem hábito carnívoro, consome 

basicamente peixes e ocasionalmente camarões, caranguejos e insetos (SANTOS et 
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al., 2006). A bexiga natatória da espécie sofreu um processo de adaptação ao longo 

do tempo e passou a desempenhar papel de um “pulmão primitivo” e único, que se 

comunica com tubo digestivo. Graças a essa mutação, o Arapaima, pode 

complementar a respiração com ar atmosférico, conseguindo viver em ambientes de 

baixa oxigenação ( SANTOS e MOURA, 2002). 

Devido à exploração comercial essa espécie tornou-se crescentemente 

escassa nas maiores cidades da bacia amazônica. Apesar das medidas legais para 

a sua proteção, essa espécie continua sendo explorada indiscriminadamente, pois é 

encontrada nos principais mercados e feiras durante todos os períodos do ano. 

Devido a sua baixa densidade de estoques e medidas controladoras de sua captura, 

o pirarucu se tornou um tipo de pescado bastante disputado, sendo o mais caro da 

Amazônia. 

Neste sentido, observa-se o crescente interesse pelo manejo do pirarucu em 

RESEX’s de toda região Amazônica, como forma de suprir a demanda pela espécie.  

Outra estratégia encontrada foi sua criação em cativeiro, que tornou-se um dos 

empreendimentos mais atrativos da piscicultura, pois suporta altas densidades de 

estocagem (CAVERO et al., 2003). É a espécie mais promissora para o 

desenvolvimento da piscicultura em regime intensivo na região Amazônica.  A carne 

do pirarucu tem ótima aceitação no mercado, o que permite alcançar bom preço de 

venda. 

Devido ao elevado consumo do pirarucu no Estado do Amazonas, o 

conhecimento de sua composição química e perfil de ácidos graxos é de grande 

importância, pois poderá subsidiar prescrição de dietas e orientar decisões nos 

processos tecnológicos de uso da carne. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Investigar o perfil de ácidos graxos em pirarucu (Arapaima gigas Schinz, 1822) 

proveniente de habitat natural. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Analisar a composição centesimal do pirarucu; 

- Extrair os lipídios totais da carne do pirarucu; 

- Identificar e quantificar os ácidos graxos presentes nos lipídios totais do músculo 

dorsal e do músculo abdominal; 

- Quantificar dos ácidos graxos EPA e DHA. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. A Diversidade de peixes na Região Amazônica 

 

Ainda não se conhece com exatidão o número de peixes que ocorrem na 

Amazônia, mas as estimativas mais citadas vão de 1,5 a seis mil espécies, podendo 

ser considerado a maior diversidade de peixes de água doce do mundo. O número e 

a composição específica também variam entre rios com diferentes dimensões e tipos 

de água: o número médio por sub-bacias de médio a grande porte tem oscilado 

entre 250 a 450 espécies (SANTOS e FERREIRA, 1999).  

Segundo Mendes e Santos (2005), além da diversidade específica, pode 

haver também uma diversidade associada a grupos intrapopulacionais, o que 

potencializa ainda mais a diversidade geral dessa ictiofauna. Uma característica da 

importante ictiofauna a ser destacada no contexto da pesca amazônica diz respeito 

às categorias taxonômicas e/ ou ecológicas nas quais os peixes são enquadrados. 

De maneira sumária, elas são as seguintes:  

Characiformes ou peixes de escama: a maioria é formada de espécies 

migradoras de curta distância, movimentando-se entre rios e lagos. O principal 

representante dessa categoria é o Tambaqui (Colossoma macropomum), que 

alcança cerca de 1 m e 30 kg e até a década de 1980 era a espécie mais abundante 

na pesca. Os demais membros são de menor porte, entre 20 e 50 cm de 

comprimento, mas muito apreciados, destacando-se entre eles o jaraqui 

(Semaprochilodus spp), matrinxã (Brycon spp), curimatã (Prochilodus spp), pacu 

(Myleus spp, Mylossoma spp), sardinha (Triportheus spp) etc. Normalmente, esses 

peixes são vendidos em gelo, por quilo ou cambada, com várias unidades.  

Siluriformes, bagre ou peixe-liso: a maioria é formada por espécies que 

empreendem migrações longas, através do canal principal do sistema Solimões- 

Amazonas. Os principais representantes desse grupo são o surubim 

(Pseudoplatystoma fasciatum), caparari (P. tigrinum), dourada (Brachyplatystoma 
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rousseauxii), piramutaba (B. vaillantii) e piraíba (B. filamentosum), sendo esta o 

maior bagre de água doce, alcançando cerca de 2,4 m e 130 kg. trata-se de um tipo 

de pescado muito apreciado em outras regiões do Brasil e de países vizinhos, daí 

que grande parte da sua produção é exportada, especialmente para a Colômbia e 

Peru. 

Perciformes, peixes sedentários, típicos de lagos e caracterizados por 

espinhos nas nadadeiras. Seus principais representantes são o tucunaré (Cichla 

spp) e a pescada de água doce (Plagioscion spp), ambos carnívoros e formados por 

várias espécies biológicas. Além da pesca comercial típica, o tucunaré é também 

bastante visado pela pesca esportiva, a qual vem se intensificando em certas áreas 

da Amazônia, especialmente nos rios de água clara e nos reservatórios de 

hidrelétricas. 

Osteoglossiformes: São espécies antigas com três representantes na América 

do Sul. Todas estão presentes na Amazônia e são caracterizados principalmente 

pela língua óssea e áspera com escamas grandes e grossas e fortemente afixadas 

em forma de mosaico e corpo roliço. Destacam-se espécies como o piraruru 

(Arapaima gigas) e o aruanã (Osteoglossum biciirhossum) na Região Amazônica 

(ALMEIDA, 2003). 

 

3.2. Cultivo de pirarucu no Estado do Amazonas 

 

A piscicultura é uma atividade que vem crescendo na Amazônia Ocidental de 

forma significativa. No amazonas estima-se que existam 411 piscicultores e as 

espécies mais cultivadas são o tambaqui (Colossoma macropomum), o matrinchã 

(Brycon amazonicus) e o pirarucu (Arapaima gigas). O estado conta com 4 estações 

de piscicultura em produção destacando-se a de Balbina, no município de 

Presidente Figueiredo, com capacidade instalada de 5000.000 de alevinos. Existem 

mais três estações no Estado, produzindo em conjunto, cerca de 260.000 alevinos,  

localizadas em Manaus, Manacapuru e Itacoatiara (SUFRAMA, 2003). 

Segundo Val et al. (2000), a piscicultura, uma prática milenar em vários 

países encontra-se em estágio de desenvolvimento, embora seja em outras regiões 

brasileiras. A piscicultura tem sido vista como uma atividade de grande potencial, 

considerando a existência de estoques naturais de várias espécies com alto valor 

comercial e o desenvolvimento sustentável da região. 
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A espécie pirarucu (Arapaima gigas ) tem sido dos mais importante recursos 

econômicos entre todas as espécies de peixe da Amazônia Brasileira por mais de 

três séculos. A introdução de tecnologias modernas de exploração trouxe graves 

ameaças à preservação desta espécie. Pertence a família Arapaimidae (FERRARIS 

et al., 2003), é nativo da bacia Amazônica e apresenta respiração aérea obrigatória 

facilitando sua criação em ambientes com baixa disponibilidade de oxigênio 

(SALVO-SOUZA e VAL, 1990). O pirarucu suporta altas densidades de estocagem 

(CAVERO et al., 2003) e sua carne tem ótima aceitação no mercado, o que permite 

alcançar bom preço de venda. É a espécie mais promissora para o desenvolvimento 

da piscicultura em regime intensivo na região Amazônica. Possui alta taxa de 

crescimento, podendo alcançar de 7 a 10 kg no primeiro ano de criação (IMBIRIBA, 

2001; PEREIRA-FILHO et al., 2003). 

 

3.3. Composição química do pescado  

 

Embora extremamente variável, a composição química da carne do pescado, 

particularmente dos peixes, aproxima-se bastante da composição de aves, bovinos e 

suínos. Seu principal componente é a água, cuja proporção, na parte comestível, 

pode variar de 64 a 90%, seguido pelos protídeos, de 8 a 23% e pela gordura, de 0,5 

a 25%. Entre os constituintes minoritários dos pescados encontram-se os sais 

minerais, cujo teor varia de 1 a 2%, os carboidratos, que, no caso dos peixes, não 

chegam a representar 1% da sua composição, e as substâncias nitrogenadas não 

protéicas, sem importância nutricional, que não atingem a 0,5% na carne dos 

pescados frescos. Deve ser ressaltado que a carne de pescado apresenta a mesma 

proporção de protídeos que a carne bovina, suína e de aves, porém de qualidade 

superior devido ao fato de conter menor teor de tecido conjuntivo - constituído de 

protídeos de baixa qualidade - do que as outras (BADOLATO et al, 1994). 

Para Gurgel e Freitas (1972), o conhecimento da composição química 

aproximada do pescado “in natura”, além do aspecto nutricional, proporciona 

valiosos subsídios à indústria de processamento, no controle da qualidade de 

produtos conservados pelo gelo, sal, defumação e outros métodos de preservação. 

Também é um indicativo para a piscicultura intensiva no que se refere ao 

aproveitamento de alimentos ministrados aos peixes. 
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O conhecimento da composição química das espécies é de fundamental 

importância para se tomar a decisão sobre o tipo de processamento mais adequado 

a ser aplicado.  

A carne do pescado é um excelente controlador do nível de colesterol no 

sangue, pois é rica em ômega-3 que é um tipo de gordura benéfica a nossa saúde 

(INHAMUNS e FRANCO, 2001). 

De acordo com Jacquot (1961), os peixes em relação ao teor de gordura são 

classificados como gordos (mínimo de 10%), semigordos entre 2,5 e 10%) e magros 

(máximo de 2,5%). 

Para Ackman (1989), dividiu os peixes em quatro categorias quanto a sua 

composição de lipídios em magros (<2% de gordura), baixo teor de gordura (2-4% 

de gordura), medianamente gordo (4-8% de gordura) e altamente gordo (>8% de 

gordura). 

Stansby e Olcott ,(1965), incluíram o teor de proteínas ao teor de gordura na 

sua classificação (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Classificação do pescado com relação aos teores protéicos e de 

lipídios (STANSBY e OLCOTT, 1965). 

CATEGORIA CLASSE GORDURA (%) PROTEÍNA (%) 

 

A 
Gordura-baixa 

 

<5 

 

15 – 20 

 Alta-proteína   

 

B 
Gordura-media 

 

5 – 15 

 

15 – 20 

 Alta-proteína   

 

C 
Gordura-alta 

 

>15 

 

±15 

 Baixa-proteína   

 

D 
Gordura-baixa 

 

<5 

 

>20 

 Muito alta-proteína   

 

E 
Gordura-baixa 

 

<5 

 

<15 

 Baixa-proteína   
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Marchini et al. (1993) ressaltaram que dados sobre a composição química de 

alimentos são importantes, entre outros motivos, à saúde pública, para: 

a) realização de balanço alimentar com o objetivo de avaliar a ingestão 

alimentar em programas de merenda escolar; 

b) avaliação indireta do estado nutricional de grupos populacionais ou do seu 

nível de risco; 

c) planejamento de programas que visam fornecer ou suplementar a dieta de 

grupos específicos, como idosos, pré-escolares, diabéticos, obesos, entre outros; 

d) utilização por indústrias de alimentos, para o melhoramento do potencial 

nutritivo de seus produtos; 

e) educação alimentar, que vise um fornecimento de todos os elementos 

essenciais ao organismo através de diferentes fontes alimentares; 

f) terapêutica nutricional para pessoas que apresentam carência em 

determinados compostos, ou ainda, que não sintetizem alguns compostos. 

 

3.4. Lipídios 

 

Segundo Lehninger (1995), caracteriza lipídios em um grupo de compostos 

que tem insolubilidade em água. As suas funções biológicas são tão diversas quanto 

a sua química. Eles têm diversas funções como armazenamento, elementos 

estruturais, transporte de elétrons, agentes emulsificantes, hormônios, etc. As 

gorduras e os óleos são as principais formas de armazenamento de energia em 

muitos organismos. Nos lipídios de armazenamento, consistem os óleos e as 

gorduras, que são derivados de ácidos graxos.  

Os óleos e as gorduras são compostos de estrutura orgânica formados na sua 

maioria pela união de três ácidos graxos a um polialcool chamado glicerol, formando 

uma estrutura conhecida como triglicerídeo. Portanto, tanto os óleos como as 

gorduras são misturas de triglicerídeos de diferentes composições em ácidos 

graxos, uma vez que são estruturas lineares de carbono que contêm hidrogênio e 

oxigênio e que se caracterizam por apresentarem uma função química ácida (daí o 

seu nome) chamada grupo carboxílico (COOH) em um extremo e um grupo metilo 

(CH3) em outro (BRANDÃO et. al, 2005). Na estrutura linear de carbonos, o número 

de duplas ligações, a sua posição na cadeia e sua isomeria afetam o ponto de fusão, 
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a solubilidade, seu conteúdo energético, a digestibilidade e as propriedades 

metabólicas dos ácidos graxos, incluindo seus efeitos sobre as lipoproteínas do 

sangue (BUTOLO, 2001) 

 

 

3.4.1. Ácidos graxos  

 

São ácidos carboxílicos com cadeias hidrocarbonadas de comprimento de 4 a 

36 átomos de carbono (LEHNINGER, 1995).  

A importância dos lipídios na nutrição e desenvolvimento humano é 

reconhecida há muitas décadas. Os ácidos graxos (AG) são constituintes estruturais 

das membranas celulares, cumprem funções energéticas e de reservas metabólicas, 

além de formarem hormônios e sais biliares. Dentro da diversidade dos AG, existem 

aqueles que o organismo tem capacidade de síntese, porém outros não. Esses AG 

cuja biossíntese é inadequada são denominados ácidos graxos essenciais (AGE): 

ácido linolênico (w-3) e ácido linoléico (w-6). Para suprir a demandaorgânica, os 

mesmos devem estar em quantidades suficientes na alimentação (SILVA et. al, 

2007). 

O ômega 6 e o ômega 3 são considerados precursores dos ácidos graxos 

poliinsaturados de cadeia longa (AGPICL): Ácido araquidônico (AA), ácido 

eicosapentaenóico (EPA), e ácido docosahexaenóico (DHA).O ácido araquidônico 

(série w-6) tem grande importância nos primeiros meses de vida, sendo constituinte 

de estruturas celulares e precursores de mediadores inflamatórios.O DHA (série w-3) 

é considerado o AGPICL mais importante no desenvolvimento neonatal e juntamente 

com o AA são os principais componentes dos AG cerebrais. 

Os alimentos funcionais, ou nutracêuticos, são definidos como alimentos que, 

além dos nutrientes básicos, possuem propriedades de prevenção ou diminuição 

dos sintomas de certas doenças (FAZ FORWARD INTO FUNCTIONAL FOODS, 

1995). Dentre estes alimentos, destaca-se a carne de peixe, por seu conteúdo em 

EPA (ácido eicosapentaenóico) e DHA (ácido docosahexaenóico), estes também 

conhecidos como ácidos graxos altamente insaturados. 

Os lipídios de peixes de água doce, a exemplo de peixes marinhos 

apresentam ácidos graxos contendo 10 a 24 átomos de carbonos. Os peixes de 

água doce contém elevadas proporções de ácidos graxos saturados e 
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poliinsaturados (C18), mas baixos teores de insaturados com 20 a 22 átomos de 

carbonos, quando comparados aos lipídios de peixes marinhos (HENDERSON E 

TOCHER, 1987). 

A composição dos ácidos graxos em lipídios totais é influenciada pelas 

classes dos lipídios constituintes. Os tecidos ricos em gordura têm triacilgliceróis 

como os principais constituintes, enquanto os fosfolipídios predominam naqueles de 

baixo teor de lipídios. As flutuações sazonais influenciam no conteúdo dos lipídios 

em composição com os ácidos graxos sendo observadas em peixes de água doce 

tropical e temperada, havendo variações na composição de ácidos graxos com a 

época do ano. (HENDERSON e TOCHER, 1987; INHAMUNS e FRANCO, 2008). 

 

3.4.2. Ácido linolênico (ômega 3) e Ácido linoléico (ômega 6) 

 

O ácido linolênico ou  ômega 3 são gorduras essenciais para o funcionamento do 

organismo. Eles não são produzidos pelo organismo e devem estar presentes na 

dieta, por esta razão, estes ácidos graxos são chamados de “essenciais”, assim 

como o ômega 6. 

Podemos encontrá-lo nas nozes, castanhas, peixes especialmente de águas 

frias, rúcula e nos óleos vegetais, como azeite, canola, soja e milho. 

Efeitos dos ácidos graxos da série ômega 3 em doenças coronárias têm sido 

amplamente estudados, tanto em animais como humanos. Dietas com ômega 3 

atuam prevenindo doenças coronárias através de variadas ações tais como: 

prevenção de arritmias, produção de prostaglandina e leucotrienos com ações 

antiflamatórias (CONOR, 2000; ROSE e CONNOLLY,1999; KINSELLA, 1986). 

O ácido linoléico é caracterizado como essencial, por não ser produzido pelo 

nosso organismo, e é precursor dos outros ácidos graxos poliinsaturados da série 

ômega-6. Esse composto têm sido bastante utilizado como suplemento alimentar por 

atletas devido ao seu suposto efeito em aumentar a utilização de gordura pelo 

organismo e, desta forma, promover o emagrecimento e aumento de massa magra 

(ANVISA, 2007). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%94mega_6
http://pt.wikipedia.org/wiki/Noz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Castanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Peixe
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAcula
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93leo_vegetal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Suplemento_alimentar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atleta
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Ácidos graxos da série ômega 3 e 6 apresentam papel hipocolesterolêmico, 

sendo capazes de diminuiro colesterol VDL (Very Low Density Lipoprotein) e LDL 

(Low Density Lipoprotein) (COSTA e MARTINEZ, 1999). 

 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Coleta de Amostras 

 Quatro amostras de pirarucu (Arapaima gigas) foram adquiridas da RESEX 

Auati-Paraná, município de Fonte Boa, no período de despesca (setembro a 

novembro/2009), sendo estocadas em câmara frigorífica, e a seguir transportadas 

em embarcação regional para Manaus, onde foram levadas ao Laboratório de 

Tecnologia do Pescado/FCA/UFAM, processadas e estocadas a -18ºC para 

posteriores análises. 

 As amostras foram processadas em dois cortes, sendo um na região dorsal 

(lombo) e o outro na região abdominal (ventrecha), considerando os diferentes 

teores de gordura nas duas regiões, nas quais foram realizadas as análises a seguir. 

 

4.2. Determinação da composição centesimal da carne 

Umidade: Corresponde à perda em peso sofrida pelo produto quando 

aquecido ou liofilizado, condições nas quais a água é removida. Neste estudo, a 

determinação da perda de massa do material foi realizada através do método da 

liofilização.  As amostras foram liofililizadas por um período de 24hs em liofilizador 

marca Terroni mod-3000, tempo recomendado pelo fabricante. 

Lipídios: realizado pelo método de Bligh e Dyer (1959), usando clorofórmio, 

metanol e água. 

Cinza: Corresponde ao resíduo orgânico obtido por aquecimento de um 

produto em temperatura próxima a 550-570°C, após a queima da matéria orgânica. 

Nem sempre este resíduo representa toda substância inorgânica presente na 

amostra, pois alguns podem ser volatizados no aquecimento. No presente trabalho 

foi realizado com material previamente queimado em bico de Busen e em seguida 

incinerado em mufla a 550º C até apresentar cor cinza claro ou branca (A.O.A.C., 
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1990);  

Proteína (nitrogênio total): Baseia-se na determinação do teor de nitrogênio de 

origem orgânica (ácidos nucléicos, alcalóides, lipídios, nitrogenados, pigmentos 

nitrogenados, etc.), geralmente realizada pelo processo da digestão. Foi 

determinado pelo método de Kjeldahl – pela medição do Nitrogênio Total (NT), 

descrito pela técnica oficial 47.021 da A.O.A.C. (1990). Os cálculos foram efetuados 

multiplicando-se a porcentagem de Nitrogênio Total pelo fator 6,25 específico para 

carnes; 

Nifext: Açúcares abundantes em alimentos de origem vegetal. Em pescados 

são representados somente pela fração de glicogênio presente no tecido muscular. 

O conteúdo de carboidratos em geral é dado como carboidratos totais pela 

diferença, ou seja, é o somatório dos percentuais de umidade, proteínas, gordura e 

cinza subtraídas de 100 (cem). 

 

Determinação do valor calórico 

Para o cálculo do valor calórico total (VCT) do produto, foi utilizada a seguinte 

equação (BRASIL, 2003): 

VCT = (PB x 4) + (EE x 9) + [(ENN + FB) x 4] = Kcal EB/100  gramas 

 Onde: 

 

 

4.3. Extração de Lipídios Totais 

 
Aproximadamente 20g de amostra do músculo liofilizado foram 

homogeneizados com 50 mL de clorofórmio, 20 mL de metanol e 40 mL de água 

destilada (1:2:0,8), por 30 minutos em agitador mecânico. Em seguida foram 

adicionados 50 mL de clorofórmio e 50 mL da solução de sulfato de sódio a 1,5%, e 

agitados por mais 2 minutos. A camada inferior (clorofórmio) foi retirada e transferida 

para um balão de fundo redondo, concentrada em evaporador rotatório a vácuo e 

transferida para um frasco de cor âmbar, sendo o solvente residual evaporado com 

nitrogênio; a seguir o concentrado lipídico será estocado à aproximadamente -18 C 

PB = Proteína bruta EE = Extrato etéreo 

ENN = Extrato não nitrogenado EB = Energia bruta 

FB = Fibra bruta  
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sob atmosfera de nitrogênio, para análise posterior. Neste método foram extraídas 

todas as classes de lipídios (neutros, fosfolipídios e glicolipídios), o que confere 

maior qualidade a amostra. 

 

4.4. Análise de Ácidos Graxos 

4.4.1. Derivatização 

Na realização da transesterificação, os lipídios totais foram submetidos ao 

processo de transmetilação, conforme método 5509 da ISO (1978). 

Aproximadamente 0,1 g do concentrado lipídico foi pesado em tubo de vidro 

com tampa rosqueável e a este, adicionado 1,0 mL de heptano. Em seguida, foi 

adicionado 2,0 mL de KOH-metanol, fechando o tudo hermeticamente, mantendo-o 

sob agitação por 5 min para que se complete a reação. A amostra esterificada ficou 

em repouso sob refrigeração para permitir a separação das duas fases. Em seguida 

foi  transferida com auxilio de uma pipeta pasteur, somente a fase superior para um 

frasco apropriado. 

O sobrenadante foi retirado e transferido para um frasco âmbar de 5 mL e 

mais 1 mL de isooctano foi adicionado ao tubo que após agitação, foi retirado e 

adicionado à fração anterior, que então passou a ser concentrada até 1 mL, 

aproximadamente, sob nitrogênio gasoso. 

 

4.4.2. Análise da amostra por cromatografia gasosa 

Todas as etapas, da transesterificação às injeções foram realizadas sob 

atmosfera de nitrogênio. 

Os ésteres metílicos de ácidos graxos dos lipídios totais foram separados no 

cromatógrafo a gás Shimadzu 14-A, equipado com coluna capilar de sílica fundida 

CP-7420 Varian (100% cianopropil ligado - 100m de comprimento, 0,25mm de 

diâmetro externo e 0,39µm de diâmetro interno) e detector de ionização de chama. 

Os fluxos dos gases foram:  

 1,2 mL.min-1 para o gás de arraste  H2; 

 30 mL.min-1 para o gás auxiliar (“make up”) N2; e 

 30 e 300 mL.min-1 para os gases da chama H2 e ar sintético, 

respectivamente.  
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A razão de divisão (“split”) da amostra correspondeu a 1:100. Temperatura da 

coluna: 165oC por 18 minutos, sendo então elevada para 240oC a uma taxa de 15oC 

min-1, permanecendo por 20 min. Temperaturas do injetor e detector: 220oC e 

230oC, respectivamente. As injeções foram analisadas em triplicata e o volume de 

injeção foi de 1µL.  

4.4.3. Identificação de Ácidos Graxos 

 

As áreas dos picos foram determinadas pelo método da normatização, 

utilizando-se um integrador processador CG-300 (Instrumentos Científicos CG), e 

para identificação dos picos realizou-se comparação dos tempos de retenção de 

padrões de ésteres metílicos de ácidos graxos da marca Sigma.  

 

4.4.4. Quantificação dos ácidos graxos poliinsaturados EPA e DHA 

Os ácidos graxos poliinsaturados 3 de interesse (EPA e DHA), foram quantificados 

em mg/g de óleo, a partir da fração de lipídios totais, através de padronização interna, 

utilizando padrões de metil ésteres de ácidos graxos da marca Sigma com 99% de pureza. 

O ácido tricosanóico (23:0) foi utilizado como padrão interno, seguindo metodologia de 

Joseph & Ackman (10), onde se aplicou a seguinte equação: 

EPA OU DHA (mg/g) =  (AX x WIS x CFX) / (AIS x WS x 1.04)  x 1000 

Sendo AX –  Área de EPA ou DHA; 

AIS –  Área do padrão interno; 

CFX – Fator de correção teórico para EPA e DHA; 

WIS – Peso do padrão interno adicionado à amostra; 

WS – Peso da amostra; 

1,04 – Fator necessário para expressar o resultado como mg de ácido graxo/g de óleo (a partir 
de éster metílico). 

 

4.5. Análise Estatística  

 

Nas análises físico-químicas os resultados foram expressos com médias 

aritméticas e desvio padrão. As análises cromatográficas referentes à composição 

de ácidos graxos das diferentes partes do animal (lombo e ventrecha) foram 

submetidas ao Teste t-Student pareado com 5% de significância. 



 24 

5. RESULTADOS 

 

5.1. Composição química da espécie 

 Os resultados das análises físico-químicas do pirarucu analisados em 

diferentes cortes, estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Composição centesimal (%) dos músculos dorsais e abdominais de 

pirarucu (Arapaima gigas), analisados em triplicata. 

 

 

CORTE 

COMPOSIÇÃO CENTESIMAL (%) VALOR 
CALÓRICO 

(kcalEB/100g)  
UMIDADE 

 
LIPÍDIOS 

 
PROTEÍNA 

 
CINZA 

 
NIFEXT* 

Lombo 

(Dorsal) 
79,53 + 0,52 0,61 + 0,02 18,53 + 0,13 0,87 + 0,06 0,46 81,45 

Ventrecha 

(Abdominal)  
76,85 + 0,54 2,47 + 0,03 17,53 + 0,38 0,84 + 0,05 2,31 101,59 

*Fração não nitrogenada. 

Segundo Contreras-Guzmán (1994), as variações da composição química das 

espécies, podem ser causadas por estados fisiológicos ocasionais devido a diversos 

fatores, como idade do peixe, estação do ano, sexo e desenvolvimento das 

gônodas. As diferentes regiões do corpo também podem apresentar resultados 

diversificados. A composição química do pescado permite classificá-lo nos grandes 

grupos de alimentos, de acordo com os teores de água, lipídios, proteínas e 

minerais. 

 Os diferentes cortes do músculo do pirarucu apresentaram teores de lipídios 

que variaram entre 0,61% a 2,47%, no músculo dorsal e abdominal, 

respectivamente. O músculo dorsal pode ser considerado magro e o abdominal com 

baixo teor de gordura (ACKMAN, 1989). Essa característica torna o pirarucu uma 

espécie com baixo teor calórico, apresentando média de 91,55 kcal EB/100g. 

Essa variação pode estar relacionada às variações sazonais que têm grande 

influência na qualidade nutricional dos peixes, devido às flutuações no nível das 

águas e consequentemente na disponibilidade de alimentos. Os valores mais 
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elevados de lipídios para o músculo abdominal eram esperados, pois Ono (2004) 

ressaltou que o percentual de lipídios para esse corte está em volta de 5%. 

Quanto ao teor de umidade, observou-se que as amostras analisadas 

variaram muito pouco entre si, mas o maior percentual de lipídios na região 

abdominal proporcionou um menor teor de umidade, pois a relação entre umidade e 

lipídios é inversamente proporcional (CONTRERAS-GUZMAN, 1994).  

Com base nos percentuais de proteína encontrados nos dois cortes, o 

pirarucu pode ser considerado uma espécie altamente protéica, segundo Stansby & 

Olcott (1968). 

O teor de cinzas ficou na média de 0,86%, pois a espécie não é migradora e 

sua carne é desprovida de ossos intramusculares. 

 

5.2. Identificação e quantificação de ácidos graxos em pirarucu 

 

Nos lipídios totais do pirarucu oriundo de ambiente natural foram encontrados 

37 ácidos graxos. Ao se comparar o músculo dorsal com a região abdominal do 

pirarucu, observou-se que os ácidos graxos saturados (AGS) e monoinsaturados 

(AGMI) predominaram na região abdominal. Entretanto, os ácidos graxos e 

polinsaturados (API) predominaram na região dorsal.  Os ácidos graxos 

predominantes nas duas regiões foram: palmítico -16:0, oléico -18:19, 

docosahexahenóico - 22:63 e aracdônico - 20:46 (Tabela 2).  

No organismo humano, os ácidos graxos saturados estão relacionados ao 

aumento dos níveis de colesterol plasmático, podendo também estar relacionados à 

formação de placas de ateromas (SCHIMIDT, 2000).  Esses dados foram coerentes 

com o trabalho de Andrade et. al (2009), pois encontrou valores de ácido palmítico 

(15,35 a 24,02%)  e esteárico (5,04 a 10,90%) para espécies marinhas como a 

sardinha. Segundo Monteiro (1998), o ácido esteárico é considerado não 

aterogênico, sendo hipocolesterolêmico, este ácido graxo neutro é convertido 

rapidamente a ácido oléico pelo organismo após sua ingestão e não afeta o 

colesterol plasmático. Os peixes de água doce contém elevadas proporções de 

ácidos graxos saturados e poliinsaturados (HENDERSON; TOCHER, 1987). 
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Tabela 2. Quantificação de ácidos graxos (% de área) em pirarucu nas regiões 
dorsal e abdominal. 

Ácidos graxos 
Região 

Abdominal 
DP 

Região 
Dorsal 

DP 

12:0 0,84 0,01 0,27 0,05 

14:0 5,85 0,15 2,87 0,39 

i15:0 1,10 0,01 0,48 0,06 

15:00 4,46 0,18 2,38 0,30 

i16:0 0,51 0,01 0,13 0,12 

16:00 23,94 0,49 22,25 0,43 

ai17:0 2,06 0,06 0,00 0,00 

17:0 0,22 0,03 1,44 0,17 

18:0 8,10 0,13 11,63 0,18 

21:0 0,13 0,11 0,00 0,00 

22:0 1,20 0,05 0,71 0,04 

24:0 0,39 0,59 1,75 0,06 

AGS 48,80 1,18 43,91 1,24 

16:1n-9 0,78 0,26 0,26 0,03 

16:1n-7 7,18 0,20 3,37 0,37 

16:1n-5 1,12 0,09 0,75 0,09 

17:1n-9 0,85 0,04 0,44 0,04 

18:1n-11 0,19 0,05 0,00 0,00 

18:1n-9 18,77 0,50 14,92 0,88 

18:1n-7 4,31 0,24 5,18 0,16 

18:1n-4 0,08 0,03 0,00 0,00 

20:1n-9 0,68 0,72 0,53 0,59 

24:1n-9 0,76 0,66 0,00 0,00 

AGMI 34,72 0,56 25,44 3,00 

LA 18:2n-6 4,37 0,17 3,32 0,09 

18:2n-4 0,08 0,02 0,00 0,00 

18:3n-6 0,26 0,01 0,30 0,10 

LNA 18:3n-3 3,46 0,15 1,59 0,15 

19:2n-7 0,16 0,00 0,46 0,03 

18:4n-3 0,12 0,12 1,05 0,10 

20:2n-6 0,17 0,00 0,00 0,00 

20:3n-6 0,66 0,22 1,02 0,04 

AA 20:4n-6 2,18 0,09 9,18 1,09 

20:4n-3 0,70 0,03 0,57 0,04 

EPA 20:5n-3 0,91 0,04 1,49 0,13 

22:4n-6 0,65 0,03 1,64 0,08 

22:5n-6 0,00 0,00 1,30 1,20 

DPA 22:5n-3 1,34 0,06 2,82 0,34 

DHA 22:6n-3 1,42 0,08 5,90 0,84 

AGPI 16,48 0,56 30,65 3,00 

*AGS=Ácidos graxos saturados; AGMI=ácidos graxos monoinsaturados; AGPI=ácidos graxos 

polinsaturados; LA=ácido linoléico; LNA=ácido linolênico; AA=ácido aracdônico; EPA=ácido 

eicosapentaenóico; DPA=ácido clupadônico; DHA=ácido docosahexaenóico. 
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Analisando três espécies de peixes brasileiros, matrichã (Brycon cephalus), 

piraputunga (Brycon microlepis) e piracanjuba (Brycon orbignyanus), Moreira et al. 

(2001) encontraram um total de 33,63 a 41,86% de ácidos graxos saturados; de 

46,97 a 57,20% de monoinsaturados e de poliinsaturados entre 6,54 a 17,88%. Os 

percentual de ácidos graxos polinsaturados encontrados para o pirarucu foram 

superiores a essas espécies. 

Gutierrez e Silva (1993) determinaram o teor de gordura total e a composição 

em ácidos graxos de sete espécies de peixes de água doce e nove espécies de 

peixes de água salgada, comercialmente importantes no Brasil e o ácido palmítico 

foi predominante dentre os saturados tanto nos peixes de água doce como salgada. 

Na gordura dos peixes de água doce, o total de ácidos graxos com 16 carbonos foi 

superior aos de água salgada. O ácido oléico foi o mais abundante dos 

monoinsaturados e foi encontrado em maiores níveis nos peixes de água doce. Dos 

peixes de água salgada analisados, apenas sardinha e manjuba foram 

recomendadas como fontes adequadas de ácidos graxos n-3.  

No pirarucu os valores encontrados para o ácido oléico (ω-9) foram em média 

18,76% na região abdominal e 14,92% no dorso, levando em consideração que o 

dorso é parte mais magra do pescado. Andrade e Lima (1979) sugeriram que altos 

níveis de ácido palmítico e oléico já foram encontrados na espécie mandíi, natural da 

Bacia Amazônica. 

Ácidos graxos poliinsaturados (AGPI), especialmente o ω-3 e o ω-6, são 

considerados ácidos graxos essenciais e demonstram efeitos curativos e preventivos 

em doenças cardiovasculares, neurológicas em crianças, na prevenção do câncer e 

controle glicêmico (CONNER, 1997; KINSELLA et al., 1990). Os valores encontrados 

para as famílias ω-3 e ω-6 foram superiores na região dorsal, também com 

predominância dos ácidos graxos ω-6, o que manteve a relação 6/3 acima de 1 

(Tabela 3).   

 

Tabela 3. Somatórios (%) e razão entre os somatórios dos ácidos graxos 

polinsaturados ω-6 e ω-3 em pirarucu nas regiões dorsal e abdominal. 

AGPI  
Região 

Abdominal 
DP 

Região 
Dorsal 

DP 

n-6 8,29 0,40 16,76 2,00 

n-3 7,95 0,23 13,42 1,03 

n-6/n-3 1,04 
 

1,25 
 

n-3=ômega 3; n-6=ômega 6; AGPI=ácidos graxos polinsaturados. 
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Resultados semelhantes foram apresentados por Maia et al. (1998), que 

analisando ácidos graxos em peixes amazônicos encontraram no músculo do 

tucunaré (Cichla sp.), altas proporções dos ácidos 22:63 (7,2%) e 20:46 (6,5%), 

com valores muito próximos para ambos, mantendo a taxa 6/3 próximo de 1.  

Observaram ainda, que os peixes mais magros, como é o caso do pirarucu, 

apresentaram maior teor de ácidos graxos polinsaturados do que os peixes mais 

gordos. 

Em estudos sazonais nos ácidos graxos do músculo do mapará 

(Hypophtalmus sp.) na região amazônica, não foram encontradas diferenças 

significativas para os ácidos graxos polinsaturados ao longo do ano, entretanto as 

taxas 6/3 variaram de 0.6 a 0.8 (INHAMUNS e FRANCO, 2001). Em trabalho 

semelhante, cinco espécies populares de pescados marinhos e de água doce, 

sardinha (Sardinella sp.), croaker (Micropogonias furnieri), tilápia (Oreochromis sp.), 

curimbatá (Prochilodus sp.) e camarão (Xiphopenaeus kroyeri) foram analisadas 

quanto ao teor de ácidos graxos em dois períodos sazonais. As maiores variações 

nas taxas de 6/3 foram apresentadas pelas espécies de água doce tilápia e 

curimbatá com valores variando de 0,4 a 1,3 e 0,8 a 1,02, respectivamente (LUZIA et 

al., 2003). 

 

5.3. Quantificação de Ácidos EPA e DHA 

Na Tabela 4 estão apresentadas as concentrações encontrados de LNA, EPA 

e DHA no pirarucu. Os ácidos graxos -3 de cadeia longa (EPA e DHA) 

predominaram na região dorsal e o de cadeia curta (LNA) na região ventral. De 

acordo com o levantamento sobre a demanda de ácidos graxos essenciais (AGE) 

em peixes (TOCHER e GHIONI, 1999), os dulcícolas possuem todas as enzimas 

capazes de alongar e dessaturar ácidos graxos precursores dessas substâncias 

(MARTINO e TAKAHASHI, 2001), portanto, os teores de LNA (14,2 – 30,56%) 

encontrados no Arapaima gigas indicam que sua carne constitui fonte potencial de 

AGE.  
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Tabela 04. Quantificação (mg/g) de lipídios totais de ácidos EPA, LNA e DHA 

encontrados no pirarucu (Arapaima gigas). 

Ácidos graxos 
Região 

Abdominal 
DP 

Região 
Dorsal 

DP 

LNA 30,56 1,31 14,05 1,34 

EPA 8,01 0,37 13,20 1,12 

DHA 12,52 0,72 52,14 7,40 

LNA=ácido linolênico; EPA=ácido eicosapentaenóico; DHA=ácido docosahexaenóico 

 

Parker et. al (2000) afirmam que ácidos graxos pertencentes à família AGPI,  

particularmente o EPA, interferem na produção de prostaglandina trombótica e 

tromboxano ou são transformados em prostaglandinas antitrombóticas e devido aos 

estudos com os eicosanóides, têm se conhecido as suas ações vasculares e 

hemostáticas. Em peixes marinhos como o peixe-porco e a sardinha existe, em 

média, uma quantidade de 23,7g a 33,3g de EPA. No pirarucu, a quantidade de EPA 

encontrado ficou abaixo dos peixes marinhos. 

O ácido graxo DHA é o maior constituinte da porção fosfolipídica das células 

receptoras, e está presente na retina, no cérebro humano e em diversos tecidos 

corporais. A quantidade de DHA encontrada no lombo e na ventrecha do pirarucu 

está coerente com o reportado para espécies de água doce, pois várias pesquisas 

indicam altos valores em espécies oriundas de habitat natural. Maia et al. (1992) 

registraram para várias espécies do rio Amazonas, os seguintes níveis de EPA e 

DHA: para Cichla sp., 6,47 e 7,19%; Pellona castelnaena, 9,57 e 19,28% e 

Liposarcus pardalis, 9,15 e 4,46%. Andrade et al. (1995) encontraram, para 

Plagioscion squamosissimus, 11,67 e 10,34%, para Salminus maxillosus, 4,80 e 

7,08%, para Hoplias malabaricus, 6,05 e 6,47%, e Pseudoplatystoma coruscans, 

4,32 e 7,61%, para EPA e DHA, respectivamente. 
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6. CONCLUSÃO 

 

  A quantidade de lipídios existente na região abdominal do pirarucu é superior 

a do dorso; 

 O ácido palmítico apresentou maior concentração nos lipídios totais, seguido 

do ácido esteárico e oléico; 

 A maior concentração de ácidos graxos saturados e monoinsaturados foi 

encontrada na ventrecha do animal; 

 O pirarucu, assim como outras espécies de peixes amazônicos apresentou 

teores elevados de EPA e DHA no dorso e LNA no abdomem; 

 O pirarucu de acordo com as quantificações e identificações de ácidos graxos 

pode ser considerado uma fonte animal de alto valor nutritivo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ACKMAN, R. G. Nutritional composition of fats in seafoods, Progress in Food 

and Nutrition Science. USA, v. 13, p. 161-241. 1989. 

 

ANDRADE, M.O. & LIMA, U.A. The effects of sason and processing on the lipids of 

mandi (Pimelodus clarias, Bloch), a Brazilian freshwater fish. CONFERENCE OF 

THE TORRY RESEARCH STATION, 1979, Aberdeen. Farnhan: Fishing Newsbooks, 

1979, p.387-393. 

 

ANDRADE, A. D. et al. w3 fatty acids in freshwater fish from south Brazil. Journal of 

the American Oil Chemists’ Society, Champaign, v. 72, n. 10, 1, p. 1207-1210, 

1995. 

 

ANDRADE, Graciele de Queiroz;BISPO ,Eliete da Silva;  DRUZIAN, Janice Izabel. 

Avaliação da qualidade nutricional em espécies de pescado maisproduzidas 

no Estado da Bahia. Ciência e Tecnologia de Alimentos. Campinas, 29(4): 721-726, 

out.-dez. 2009 

 
ALMEIDA, B.L. Descobrindo a taxonomia dos peixes. Projeto jovem pesquisador. 

Instituto de pesquisas da Amazônia – INPA, 2003. 

 

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução 833. Anvsisa 

2007. 

 

ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS. Official Methods of 

Analysis of AOAC international. Vol.2, AOAC International, Washington, D. C. 15 

Ed.,1990. 

 

BRANDÃO, P. A. et al. Ácidos graxos e colesterol na alimentação humana. 

Agropecuária Técnica. v.26, n.1, 2005, CCA/UFPB, 2005. 

 

BADOLATO, E. S. G.; CARVALHO, J. B. de; AMARAL MELLO, M. R. P.; TAVARES, 

http://www.anvisa.gov.br/alimentos/informes/23_190407.htm
http://www.anvisa.gov.br/alimentos/informes/23_190407.htm
http://www.anvisa.gov.br/alimentos/informes/23_190407.htm


 32 

M.; CAMPOS, N. C.; AUED-PIMENTEL, S.; MORAIS, C. DE. Composição 

centesimal, de ácidos graxos e valor calórico de cinco espécies de peixes 

marinhos nas diferentes estações do ano. Revista do Instituto Adolfo Lutz, São 

Paulo, v. 54, n. 1, p. 27-35, 1994. 

 

BLIGH, E.G.; DYER, W.J. A rapid method of total lipid extraction and 

purification. Canadian Journal of Biochemistry and Physiology, v. 37, p. 911-917, 

1959. 

 

BRUSCHI, F. L. F. Rendimento, composição química e perfil de ácidos graxos 

em pescados e seus resíduos: uma comparação. Trabalho de Conclusão de 

Curso - Universidade do Vale do Itajaí, SC, 2001. 

 

BUTOLO, J.E. Utilização de ingredientes líquidos na alimentação animal. In: 

Simpósio Sobre Ingredientes na Alimentação Animal. 2001, Campinas-SP. 

 

BRASIL. Regulamento técnico sobre rotulagem nutricional de alimentos embalados. 

Resolução ANVISA RDC 360 de 23 de dezembro de 2003. 

 

CAVERO, B.A.S.; PEREIRA-FILHO, M.; ROUBACH, R.; ITUASSÚ, D.R.; GANDRA, 

A.L. Efeito da densidade de estocagem na homogeneidade do crescimento de 

juvenis de pirarucu em ambiente confinado. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 

2003. 

 

CONTRERAS-GUZMAN, E.C. Bioquímica de pescado e derivados. FUNEP. 

Jaboticabal, SP, 409p., 1994. 

 

CONNER, W. E. The beneficial effects of omega-3 fatty acids: cardiovascular 
disease and neurodevelopment. Current Opinion in Lipidology, v. 8, p. 1-3, 1997. 
 

CONOR, W.E. Importance of n-3 fatty acids in health and disease. The American 

Journal Clinical Nutrition, v. 71, 2000. 

 



 33 

COSTA , R.P., MARTINEZ, T.L.P. Terapia nutricional na hipercolesterolemia. 

Disponível em: http://www.socesp.org.br/revesta/v/n4/619htm . 1999. Acesso, 29 de 

janeiro de 2010. 

 

FAZ FORWARD INTO FUNCTIONAL FOODS. Prepared Foods. New York: Virginia 

Dare Company Inc. p.38-48, 1995. 

 

FERRARIS JR., C.J. ARAPAIMIDAE. IN: REIS, R.E.; KULLANDER, S.O.; 

FERRARIS, JR, C.J. (Eds.). Check list of the freshwater fishes of South and 

Central America. Edipucrs, Porto Alegre, p. 31. 2003. 

 

GURGEL, J. J. S.; FREITAS, J. V. F. Sobre a Composição Química de Doze 

Espécies de Peixe de Valor Comercial de Açudes do Nordeste Brasileiro. 

Boletim Técnico do DNOCS, v. 30, n. 1, p. 45-57, 1972. 

 

GUTIERREZ, L. E.; SILVA, R. C. M. Fatty composition of commercially important fish 

from Brazil. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 50, n. 3, p. 478-483, 1993.  

 

HENDERSON, R. J.;TOCHER, D. R. The lipid composition and biochemistry of 

freshwater fish. Prog. Lipids Res, v.26, p.281-347, 1987. 

 

ISO – International Organization for Standardization. Animal and Vegetable 

Fats and Oils – Preparation of Methyl Esters of Fatty Acids. Geneve: ISO. 

Method ISO 5509, p.1-6, 1978. 

 

IMBIRIBA, E.P. Potencial da criação de pirarucu, Arapaima gigas, em cativeiro. 

Acta Amazonica. 31:299-316, 2001. 

 
INHAMUNS, A. J.; FRANCO, M. R. Composition of Total, Neutral, and 

Phospholipids in Mapará (Hypophthalmus spp.) from the Brasilian Amazonian 

Área. Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 49, number 10, pages 4859-

4863, 2001. 

 

http://www.socesp.org.br/revesta/v/n4/619htm


 34 

INHAMUNS, A. J., FRANCO, M. R. B. EPA and DHA quantification in two species 

of freshwater from Central Amazonian. Food Chemistry. , v.107, p.587 - 591, 

2008. 

 

JACQUOT, T. R. Organics constituentes of and other aquatic foods. In: SANCHEZ, 

L. Pescado, material prima e processamento. Fundação Cargill. Campinas, 1989. 

 

JOSEPH, J. D., ACKMAN, R. G. Capillary column gas chromatographic method 

for analysis of encapsulated fish oils and fish oil ethyl esters: collaborative 

study. Journal of AOAC International, 75:488-506. 1992. 

 

KINSELLA, J.E. Food components with potential therapeutic benefits: The n-3 

polyunsaturated fatty acids of fish oils. Food technology, 1986. 

 

KINSELLA, T. R.; LOKESH, B.; STONE, R.A. Dietary n-3 polyunsaturated fatty 

acids and amelioration of cardiovascular disease: possible mechanisms. 

American Journal of Clinical Nutrition, v. 52, p. 1-28, 1990. 

 

LEHNINGER, A L.; NELSON,D. L.; COX, M.M. Principios de Bioquimica. 2º edição 

São Paulo- Brasil. Ed: Sarvier,1995. 

 

LUZIA, L. A., SAMPAIO, G. R., CASTELLUCCI, C. M. N., & TORRES, E. A. F. S. 

The influence of season on the lipid profiles of five commercially important 

species of Brazilian fish. Food Chemistry, 83(1), 93–97, 2003. 

 

MAIA, E. L. Otimizacão da metodologia para caracterizacão de constituintes 

lipídicos e determinacão da composição em ácidos graxos e aminoácidos de 

peixes de água doce. Tese de Doutorado, Faculdade de Engenharia de Alimentos 

da Universidade Estadual de Campinas. UNICAMP Campinas. 1992. 

 

MAIA, E. L., CARVALHO, N. L.,  OGAWA, N. B. P.,  UEDA, B.,  YAMASHI, T., 

WATANABE, E., OGAWA, M. Composição de ácidos graxos constituintes de 



 35 

peixes do rio amazonas, XVI Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de 

Alimentos, p.1154-1157. 1998. 

 

 MARCHINI, J.S.; VITALI, L.H.; JORDÃO Jr, A.; RODRIGUES, M.M.P.; DUTRA DE 

OLIVEIRA, J.E. Determinação de macronutrientes em alimentos normalmente 

consumidos pela população brasileira. Revista do Instituto Adolfo Lutz, v. 53 

(1/2), 1993. 

 

MARTINO, R.; TAKAHASHI, N.S. A importância da adição de lipídios em rações 

para a aqüicultura. Óleos e Grãos, n.58, p.32-37, 2001. 

 

MENDES, G. S.; SANTOS, A. C. M. Sustentabilidade da Pesca na Amazônia. 

Estudos Avançados, 2005. 

 

MENEZES, M.E.S et. al. Composição de Ácidos Graxos em Espécies de Peixes 

da Lagoa Mundaú-Al. Sociedade Brasileira de Química (SBQ), 2004. 

 

MINATTI, E. Lipídios: As biomoléculas hidrofóbicas. Disponível em: 

<http://www.qmc.ufsc.br/qmcweb/artigos/lipídios/lipídios.html>. Acesso em: 01 de 

abril de 2009. 

 

MOREIRA, A.B.; VISENTAINER, J.V.; SOUZA, N.E. et al. Fatty acids profile and 

cholesterol contents of three Brazilian brycon freshwater fishes. Journal of Food 

Composition and Analysis, v.14, p.565-74, 2001. 

 

OGAWA, M.; MAIA, E. L. Manual de pesca: ciência e tecnologia de pescado. São 

Paulo: Varela, 430 p, 1998.  

 

ONO, E. A.; HALVERSON, M. R.; KUBITZA, F. Pirarucu o gigante esquecido. v.14, 

n. 81, Revista Panorama da Aquicultura, pag. 14-25. 2004. 

Pereira-Filho M.; Cavero, B.A.S.; Roubach, R.; Ituassú, D.R.; Gandra; A.L.; 

Crescêncio, R. Cultivo do Pirarucu (Arapaima gigas) em viveiro escavado. Acta 

Amazonica, 33:715-718. 2003. 

 

http://www.qmc.ufsc.br/qmcweb/artigos/lip�dios/lip�dios.html


 36 

ROSE, D.P.; CONNOLLY, J.M. Omega-3 fatty acids as cancer chemopreventive 

agents. Pharmacology & Therapeutics, v. 83, p. 217-244., 1999. 

 

SANTOS, G. M.; FERREIRA, E. J. G.; ZUANON, J. A. S. Peixes comerciais de 

Manaus. Manaus: Ibama/AM, ProVárzea, 2006. 

 

SANTOS, K. O. Aspectos funcionais e nutricionais dos ácidos graxos. Ácidos 

Graxos: Avaliação de alimentos ricos em ácidos graxos visando determinar o 

seu Potencial como alimento funcional. 2008. Disponível em: 

http://projetocomponente4acidograxo.blogspot.com/2008/10/aspectosnutricionais-e-

funcionais-dos.html . Acesso em: 04 de abril de 2009. 

 

SANTOS, A. L. Q.; MOURA, C. R. Estudo anatômico do crânio de Arapaima 

gigas (Actinopterygii, Osteoglossidae). Projeto de Pesquisa – Capes, UFU, 2002. 

 

SALVO-SOUZA, R. H.; VAL, A. L. 1990. O gigante das águas doces. Ciência Hoje, 

11:9-12. 

 

SANTOS, G. M. e FERREIRA, E. J. G. "Peixes da bacia amazônica". Em Lowe-

McConnell, R. Estudos ecológicos de comunidades de peixes tropicais. São 

Paulo, Edusp, 1999, pp. 345-373, 534 p.  

 

SCHMIDT, S.A. Gorduras inteligentes. Editora Roca LTDA, 2000. 

 

SILVA, D. R. B., MIRANDA, P. F. J.; SOARES, E. A. A importância dos ácidos 

graxos na gestação e lactação. Revista Brasileira Saúde Materna Infantil, Recife, 

2007. 

 

STANSBY, M. E.; OLCOTT, A. S. Composición del pescado, pp. 391-102. In: 

Stamsby, M. E. (ed.), Tecnologia de la industria pesquera. Editorial Acribia, 

Zaragoza, 1968, 443p. 

 

http://projetocomponente4acidograxo.blogspot.com/2008/10/aspectosnutricionais-e-funcionais-dos.html
http://projetocomponente4acidograxo.blogspot.com/2008/10/aspectosnutricionais-e-funcionais-dos.html


 37 

SUFRAMA. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

Superintendência da Zona Franca de Manaus. Potencialidades - Estudo de 

Viabilidade Econômica. Vol. 8 – Piscicultura. Manaus, Amazonas, 2003. 

 

TAKAHASHI, Neuza Sumico. Importância dos ácidos graxos essenciais. 

Instituto de Pesca, 2005. Disponível em: 

ftp://ftp.sp.gov.br/ftppesca/acidos_graxos.pdf . Acesso em: 08 de julho de 2009. 

 

TOCHER, D.R.; GHIONI, C. Fatty acid metabolism in marine fish Low activity of 

fatty acids desaturation in gilthead sea bream (Sparus aurata) cells. Lipids, 

v.34, p.433-40, 1999. 

 

TORRES, Elizabeth A.F.S. et. al. The influence of season on the lipid profiles of 

five commercially important species of Brazilian fish. Department of Nutrition, 

School of Public Health, University of Sa˜o Paulo (USP) (PRONUT-FCF/FSP/FEA). 

Food Chemistry 83, 2003. 

 

VAL, A. L.; ROLIM, P.R.; RABELO, H. 2000. Situação atual da aqüicultura do norte. 

In Valentin, W. C.; Poli, C. R.; Pereira, J. A.; Borghetti, J. R. Aqüicultura n o 

Brasil. Bases para um desenvolvimento sustentável. Brasília: CNPq. Ministério 

de Ciência e Tecnologia. 247p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ftp://ftp.sp.gov.br/ftppesca/acidos_graxos.pdf


 38 

 

 

 

8. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Nº Descrição Ago 

200

9 

Set Out Nov Dez Jan 

201

0 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

01 Revisão bibliográfica R R R R R R R R R R R R 

02 Preparação dos materiais para 

as análises 

R R R R R        

03 Coleta das amostras  R R R R R       

04 Processamento das amostras  R R R R R       

05 Análises químicas e físicas   R R R R R R R    

06 Análises estatísticas       R R R R   

07 Elaboração do Resumo e 

Relatório Final (atividade 

obrigatória) 

          R  

08 Preparação da Apresentação 

Final para o Congresso 

(atividade obrigatória) 

           P 

 

P- previsto      R - realizado 

 

 

 

 


