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RESUMO 
 
 
 

O pescado é o principal alimento de origem animal na Amazônia, sendo rico em nutrientes e o 

conhecimento de sua composição e indispensável para a avaliação da sua qualidade 

nutricional, bem como para a padronização dos produtos alimentares na base de critérios 

nutricionais, pois fornece subsídios para decisões de caráter dietário. Neste trabalho foi 

quantificada a presença de metais pesados no tecido muscular das três principais espécies de 

pescado desembarcadas no Estado do Amazonas, nos períodos de cheia e seca dos rios. No 

período de seca o jaraqui (Semaprochilodus sp.) apresentou menor teor de lipídios que o 

curimatã (Prochilodus nigricans) sendo classificado como magro. Houve variação significativa 

no teor de umidade, seguindo o mesmo padrão dos lipídios, só que de forma inversa. Os 

demais componentes químicos não apresentaram variação significativa. Na análise de 

minerais foram detectados os seguintes elementos dentre os macronutrientes: cloro (Cl), 

potássio (K), cálcio (Ca), sódio (Na), magnésio (Mg), ferro (Fe) e enxofre (S); e nos 

micronutrientes: vanádio (V), manganês (Mn), níquel (Ni), cobre (Cu), silício (Si), cobalto 

(Co), bromo (Br), rubídio (Rb), alumínio (Al), selênio (Se) e cromo (Cr).  

 

Palavras-chave: Peixe de água doce; perfil mineral; consumo de pescado. 
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1. INTRODUÇÃO 

O pescado, assim como carnes, leites e ovos é uma fonte de proteína muito importante na 

dieta alimentar do ser humano. As proteínas apresentam alto valor nutritivo, com um balanceamento 

de aminoácidos essenciais, comparável à proteína padrão da FAO, sendo especialmente rica em 

lisina, um aminoácido limitante em cereais como arroz, milho e farinha de trigo (OGAWA, 1999).  

Em 2006, a região Norte produziu 147.931 t de pescado, com um valor total estimado de R$ 

289.045.060,00 sendo os estados do Pará e Amazonas os maiores produtores de pescado da região 

(IBAMA, 2008). Entretanto, nota-se cada vez mais a fragilidade dos estoques pesqueiros, pois 

muitos são submetidos à sobrepesca, comprometendo assim, a economia da região (VAL et. al., 

2000).  

Metais pesados de fontes naturais e antropogênicas são continuamente lançados no 

ecossistema aquático, e são uma ameaça séria, por causa de sua toxicidade, longa persistência, 

bioacumulação (acumulação em grandes concentrações no organismo) e biomagnificação 

(acumulação progressiva, de um nível trófico para outro) na cadeia alimentar (PAPAGIANNIS et. al, 

2004). 

Na região amazônica, a exploração de minérios tem ocasionado danos severos ao meio 

ambiente, como o despejo de diversos tipos de metais pesados no ambiente aquático, destacando-se 

entre eles o mercúrio dos garimpos (PALHETA & TAYLOR, 1995; LEBEL, 2000) e o arsênio a 

partir da exploração do manganês (CASARA, 2003). O mercúrio, a exemplo, é um poluente global e 

é identificado como um elemento altamente tóxico, devido ao seu caráter acumulativo e persistente 

no meio ambiente e em organismos vivos (POURREZA & GHANEMI, 2009). 

A exposição a esses metais pode causar efeitos tóxicos severos em animais aquáticos, 

incluindo dano tissular, mudanças respiratórias, alterações em mecanismos bioquímicos e 

fisiológicos e até mesmo a morte (HEATH, 1995). Os efeitos tóxicos em seres humanos pela 

contaminação desses animais por metais pesados também são extremamente prejudiciais, variando 
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desde as propriedades neurotóxicas do chumbo, mercúrio e manganês, até as ações carcinogênicas 

do arsênio (JARDIM, 1983).  

Tem havido um crescente interesse em se avaliar o nível de contaminação, por metais 

pesados, de suprimentos públicos de comida, particularmente peixes e produtos pesqueiros, pois os 

mesmos acumulam contaminantes do ambiente aquático e, além disso, tem sido extensivamente 

usados em sistemas de monitoramento da poluição em ecossistemas aquáticos (HENRY et. al. 2004). 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 – Objetivo Geral 

Avaliar os níveis de contaminação por metais pesados das três principais espécies de 

peixes desembarcados na Feira da Panair, em Manaus. 

 

 2.2 – Objetivos Específicos 

 

1.  Determinar a composição centesimal das espécies coletadas;  

2.  Quantificar os teores de metais pesados no músculo dessas espécies; 

3.  Relacionar a concentração desses metais quanto ao período sazonal (cheia/seca); 

4.  Relacionar a concentração dos metais quanto ao habitat e aos hábitos alimentares das 

espécies. 
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3. REVISÃO LITERÁRIA 

3.1. Importância da pesca na região amazônica 

 Com uma área de aproximadamente sete milhões de km², a Bacia Amazônica, com 

seus inúmeros cursos d’água fluindo através de uma grande variedade de solos, oferecem uma 

abundância de nichos aquáticos e terrestres (SMITH, 1979), sendo a importância do pescado, 

como fonte alimentícia na Amazônia, amplamente reconhecida (DENEVAN, 1976). Em 

decorrência dos incontáveis desafios impostos pelas águas amazônicas, a fauna de peixes 

desta região tornou-se, no decorrer das eras, uma das maiores em diversidade quando se trata 

de organismos de água doce (LUNDBERG, 1998; JUNK et al., 1989; VAL, 1993).  Estima-se 

que na Bacia Amazônica existam aproximadamente 3.000 espécies de peixes, o que 

representa aproximadamente 30% da ictiofauna de água doce do mundo (GOULDING et. al., 

1998). A importância da pesca na Amazônia deve-se a três fatores: o consumo da população 

ribeirinha residente na várzea amazônica, que geralmente não entra nas estatísticas do 

governo; o consumo da população dos centros urbanos regionais, que tem no pescado uma 

considerável fonte de proteínas; e o consumo do setor industrial (McGRATH et. al, 1998;  

MURRIETA, 1998; OLIVEIRA & CUNHA, 2000). 

 O Estado do Amazonas, em 2006, foi o 2° Estado, da região Norte, com maior 

volume de produção pesqueira (IBAMA, 2008). O consumo de pescado nas regiões de várzea 

extrapola o de qualquer país, pelo fato da pesca ser a base alimentar, o que faz com que o 

consumo per capita chega a mais de 100 Kg por ano, embora na zona urbana o consumo seja 

menor, chegando a um consumo de 9 Kg por ano, devido à introdução de frango congelado e 

carne (ALMEIDA, 2006). Entretanto, com o aumento da explotação pesqueira, ocorreu uma 

sobrepesca de crescimento, tanto das espécies que abasteciam os mercados nacional e 

internacional, quanto os que abasteciam o mercado regional (QUEIROZ & SARDINHA, 

1999).  
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3.2 Metais pesados 

 Antigamente, os metais pesados ocupavam lugar proeminente no arsenal terapêutico, 

sendo também da maior importância toxicológica. Contudo, o interesse médico por esses 

metais diminuiu muito devido à sua substituição por substâncias antimicrobianas sintéticas e 

naturais mais eficazes e seguras e em decorrência das medidas preventivas de saúde pública e 

higiene contra a intoxicação resultante de sua utilização industrial (GOODMAN & GILMAN, 

1978). Existem cerca de vinte metais pesados, dentre eles: Mercúrio (Hg), Cádmio (Cd), 

Chumbo (Pb), Arsênio (As),  Manganês (Mn), Titânio (Ti),  Cromo (Cr), Níquel (Ni), Selênio 

(Se), Telúrio (Te), Antimônio (Sb), Berílio (Be), Cobalto (Co), Molibdênio (Mo), Estanho 

(Sn), Tungstênio (W)  e o Vanádio (V). Tais elementos reagem com ligantes difusores, com 

macromoléculas e com ligantes presentes em membranas o que, muitas vezes, lhes conferem 

as propriedades de bioacumulação, biomagnificação na cadeia alimentar, persistência no 

ambiente e distúrbios metabólicos nos seres vivos, onde a bioacumulação e a biomagnificação 

se encarregam de transformar concentrações normais em concentrações tóxicas para as 

espécies da biota o para o homem (TAVARES & CARVALHO, 1992). A atividade tóxica 

depende sempre de sua concentração no organismo, independente do mecanismo de 

intoxicação. Embora alguns metais sejam biogenéticos, isto é, sua presença é essencial para 

permitir o funcionamento normal de algumas rotas metabólicas, a maioria dos metais pesados, 

se ingeridos em concentrações demasiadas, são venenos acumulativos para o organismo 

(NEVES, 1980). Mesmo em concentrações reduzidas, os cátions de metais pesados, uma vez 

lançados num corpo receptor, como por exemplo, em rios, mares e lagoas, ao atingirem as 

águas de um estuário sofrem o efeito denominado de Biomagnificação. Este efeito ocorre em 

virtude desses compostos não integrarem o ciclo metabólico dos organismos vivos, sendo 

neles armazenados e, em conseqüência, sua concentração é extraordinariamente ampliada nos 

tecidos dos seres vivos que integram a cadeia alimentar do ecossistema (RUPP, 1996). 
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3.2.1 Efeitos dos metais pesados na saúde humana 

 Embora todos os metais e seus compostos possuam toxicidade, ou seja, capacidade 

inerente que um elemento químico tem para causar efeitos adversos sobre os organismos 

vivos, o fator determinante dessa toxicidade é o grau de exposição, pois a mesma está 

relacionada tanto com a quantidade envolvida como com o tempo de exposição (GOYER, 

1996). Os efeitos tóxicos dos metais pesados e dos compostos de metais podem expressar-se 

de forma aguda ou crônica, sendo determinados pelo índice e o alcance com que os metais ou 

compostos se convertem em uma forma biodisponível. Dentre os mecanismos de toxicidade 

dos metais estão incluídas as interações com sistemas enzimáticos, interações com 

membranas celulares e efeitos específicos sobre certos órgãos e sobre o metabolismo celular 

em geral (GOYER, 1996). Ao ingressar no ambiente, os íons livres do metal podem ligar-se 

com matéria orgânica, reduzindo a quantidade que está biodisponível (MUNIZ, 2006). Dentre 

os efeitos toxicológicos dos metais pesados, pode-se citar: necrose do tecido epitelial, 

conjuntivite, saturnismo, arteriosclerose periférica, náuseas, vômitos, diarréias, incidência de 

tumores hepáticos e de tiróide, alterações neurológicas, dermatoses, rinites alérgicas, 

disfunções gastrointestinais, pulmonares e hepáticas. Além destes efeitos, e em níveis mais 

altos de organização biológica, os metais pesados podem induzir mudanças no metabolismo, 

bioquímica, fisiologia e histologia, além de inibir a síntese de proteínas e ácidos nucléicos 

(DIEUGA & PENNI, 1989). Alguns metais tem, ainda, efeito carcinogênico, como é o caso 

do arsênio (GALVÂO & COREY, 1987a). 
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3.3. Análises Físico-Químicas 

A composição química dos alimentos é muito importante para o esclarecimento dos 

seus valores nutritivos, bem como para subsidiar a determinação de dietas adequadas a certos 

grupos populacionais. Belda & Pourchet-Campos (1991) descreveram que as estruturas 

químicas dos compostos que integram os alimentos são, em geral, as responsáveis pelo seu 

desempenho metabólico, respondendo pelos aspectos nutricionais verificados após o seu uso. 

Os autores ressaltaram também que, em inúmeros casos, as características físico-químicas dos 

alimentos têm significado sobre as respostas metabólicas obtidas pelos organismos que os 

consomem, daí sua importância no estudo de alimentos.  

Torres et al (2000) descreveram que trabalhos analíticos sobre os nutrientes em 

alimentos brasileiros foram bastante desenvolvidos entre as décadas de 40 e 50 e início da 

década de 60. Porém, após este período, esse tipo de investigação cedeu lugar para as 

pesquisas na área de toxicologia. O resultado foi que nos últimos anos pouco se fez no Brasil 

para se conhecer melhor nossos alimentos do ponto de vista nutricional.  

Recentemente, em virtude de novos conceitos científicos surgidos em nutrição e 

ciência de alimentos, e do reconhecimento da importância do assunto, o interesse começou a 

renovar-se. Com isto, a obtenção de dados referentes à composição e qualificação de 

alimentos brasileiros tem sido estimulada, com o objetivo de reunir informações atualizadas, 

confiáveis e adequadas à realidade nacional.  

A avaliação química torna-se muito importante também devido ao fato que para a 

mesma espécie, a composição química pode variar bastante segundo as características 

ambientais, ou ainda abundância e tipo de alimento disponível aos organismos. Rocha et al 

(1982) ressaltaram que devido a essa variação de uma região para a outra, o uso de valores da 

composição obtidos somente através de literaturas podem causar erros na avaliação de 
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consumo de nutrientes, podendo acarretar danos à saúde humana, fazendo com que seja 

necessário proceder à análise de alimentos locais.  

 

3.3.1 Umidade 

A determinação de umidade é uma das medidas mais importantes e utilizada na análise 

de alimentos; a umidade de um alimento está relacionada com a sua estabilidade, qualidade e 

decomposição e pode afetar os seguintes itens: estocagem, embalagem e processamento 

(CECCHI, 1999). 

 

3.3.2. Lipídios 

 O termo lipídio é utilizado para gorduras e substâncias gordurosas. Lipídios são 

definidos como componentes do alimento que são insolúveis em água e solúveis em solventes 

orgânicos, tais como éter etílico, éter de petróleo, acetona, clorofórmio, benzeno e álcoois. 

Estes solventes apolares extraem a fração lipídica neutra que incluem ácidos graxos livres, 

mono, di e triglicerídeos (acilgliceróis), e alguns mais polares como fosfolipídeos, 

glicolipídeos e esfingolipídeos. Esteróis, ceras, pigmentos lipossolúveis e vitaminas, que 

contribuem com energia na dieta, podem ser extraídos apenas parcialmente. O teor de lipídio 

apresenta maior variação em função do tipo de músculo corporal em uma mesma espécie, 

sexo, idade, época do ano, habitat, dieta, entre outros fatores. A importância fisiológica dos 

lipídios pode ser listada da seguinte forma: atuam com fonte energética, fazem parte das 

membranas celulares, são nutrientes essenciais e substâncias controladoras de metabolismos, 

atuam com substâncias isolantes e protetoras contra danos mecânicos externos (OGAWA & 

MAIA, 1999; SANCHEZ, 1989). 

 

 



 16 

3.3.3. Proteínas 

As proteínas são os maiores constituintes de toda célula viva, e cada uma delas, de 

acordo com sua estrutura molecular, tem uma função biológica associada às atividades vitais. 

Nos alimentos, além da função nutricional, as proteínas têm propriedades organolépticas, e de 

textura. Podem vir combinadas com lipídeos e carboidratos. Os elementos analisados 

geralmente são carbono ou nitrogênio, e os grupos são aminoácidos e ligações peptídicas 

(CECCHI, 1999). 

 

3.3.4. Cinza 

  Segundo Cecchi (1999), a cinza de um alimento é o resíduo inorgânico que permanece 

após a queima da matéria orgânica, que é transformada em CO2, H2O e NO2. A cinza obtida 

não é necessariamente da mesma composição que a matéria mineral presente originalmente 

no alimento. O conhecimento do teor de cinzas e, conseqüentemente, dos elementos minerais, 

é indispensável para a avaliação da qualidade nutricional e desempenho tecnológico das 

espécies (CONTRERAS–GUSMAN, 1994). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Material 

 

Matéria-prima 

FIGURA 1: Da esquerda para a direita: Jaraqui (S. Insignis), curimatã (P. nigricans), Pacu (M. duriventri) 

FOTO: Fábio Lopes, 2009. 

 

 

 

 

4.2 Metodologia 

4.2.1 Espécies estudadas 

 
As principais espécies de peixes desembarcadas no estado do Amazonas (Tabela 1) 

foram definidas por meio de dados de desembarque do ano de 2006, provenientes de 

relatórios estatísticos do IBAMA (2008). 
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4.2.2 Caracterização sistemática das espécies 

Classe Actinopterygii 

Divisão Teleostei 

Subdivisão Euteleostei 

Superordem Ostariophysi 

Série Otophysi 

Ordem Família Nome vulgar Nome Científico 

Characiformes    

 Prochilodontidae Jaraqui Semaprochilodus sp. (Schomburgk, 1841) 

 Prochilodontidae Curimatã Prochilodus nigricans (Agassiz, 1829) 

 Characidae Pacu manteiga Mylossoma duriventre (Cuvier, 1817) 

TABELA 1. Lista de espécies amazônicas estudadas. 

 

4.2.3. Descrição bioecológica das espécies estudadas 

4.2.3.1 Semaprochilodus sp. 

 A espécie Semaprochilodus sp. (Schomburgk, 1841), vulgarmente conhecida como 

jaraqui, é uma espécie de corpo alto e tamanho mediano, atingindo um comprimento máximo 

de 25 cm. Apresenta uma coloração prateada com um padrão de bandas produzidos pelo 

escurecimento dos extremos das escamas. As nadadeiras adiposa, caudal e anal apresentam 

um padrão de bandas grossas transversais, característico da espécie. Porém, a nadadeira dorsal 

apresenta pontos escuros e as nadadeiras peitorais e pélvicas são alaranjadas, sem o padrão 

característico anteriormente citado. Apresenta entre 47 a 52 escamas na linha lateral e de 9 a 

13 transversais (GALVIS et al., 2006). 

Alimenta-se de detritos e perifíton, os quais são raspados com seus dentes diminutos nas 

florestas alagadas (JUNK, 1985). Sua reprodução na Amazônia ocorre no início da enchente 

(dezembro a março) (RIBEIRO, 1983; VAZZOLER et al., 1989). Tem hábito migrador, sendo 
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capturada principalmente com redinha, malhadeira e tarrafa. Em 2006 apresentou o maior 

volume de desembarque (14.623,5 ton.) do Estado do Amazonas (IBAMA, 2008). 

 

4.2.3.2 Prochilodus nigricans 

  A espécie Prochilodus nigricans (Agassiz, 1829), vulgarmente conhecida como 

curimatã, apresenta corpo alto, coloração cinza-prateada, com faixas transversais escuras e 

inconspícuas no dorso; as nadadeiras caudal, dorsal e anal apresentam várias manchas escuras 

e claras, alternadamente. As escamas são ásperas e em número de 47 a 50 sobre a linha 

lateral. A boca é terminal, com lábios em forma de ventosa, munidos de inúmeros dentes 

fracamente inseridos (SANTOS, et al., 1984). 

 Espécie de médio porte, alcança cerca de 45cm de comprimento total e 450 g de peso 

(SANTOS, 1984; RIBEIRO, 1983). Alimenta-se, basicamente de detritos orgânicos e 

perifíton. Sua reprodução na Amazônia ocorre no mês de novembro (SANTOS, et al., 1984). 

Trata-se de um peixe migrador, capturado nos rios e lagos amazônicos principalmente com 

redinha, malhadeira e tarrafa. Esta espécie apresentou um volume de desembarque no Estado 

do Amazonas da ordem de 6.312,5 ton em 2006, ocupando o 2° lugar entre as 10 espécies 

mais comercializadas (IBAMA, 2008). 

 

4.2.3.3 Mylossoma duriventre 

 A espécie Mylossoma duriventre (Cuvier, 1817), vulgarmente conhecida como Pacu 

manteiga, tem corpo romboidiforme (altura aproximadamente igual ao comprimento). Possui 

nadadeira dorsal com 17 a 19 raios e anal com 34 a 37, a base da nadadeira anal é largamente 

escamada e clara, com bordos alaranjados. A coloração geral do corpo é cinza-prateada com 

uma inconspícua mancha escura sobre o opérculo (SANTOS et al., 1984). 
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De médio porte, alcança 25 cm de comprimento total e 500 g de peso (GERY, 1977); é 

onívora, mas há variações ontogênicas na alimentação (SOARES, et al.; 2007). Os adultos 

alimentam-se principalmente de frutos e sementes das florestas de várzea alagada 

(GOULDING, 1980) e invertebrados terrestre e aquáticos (MERONA & RANKIN-DE-

MERONA, 2004). Os juvenis tem preferência por capins, gramíneas e moluscos (PAIXÃO, 

1980). Sua reprodução ocorre entre os meses de novembro a março (SANTOS et al., 1984). É 

uma espécie de hábito migrador, sendo capturada principalmente com redinha, tarrafa e 

malhadeira. Apresentou um volume de desembarque, em 2006, da ordem de 6.073,0 ton., 

ocupando o 3° lugar em maior volume de desembarque no Estado do Amazonas (IBAMA, 

2008). 

 

 

4.2.4 Coleta das amostras 

 Selecionadas as três espécies, as amostras foram adquiridas no Terminal de 

Desembarque Pesqueiro de Manaus, situado na Feira da Panair, e identificadas de acordo com 

seu local de captura, informação essa que foi fornecida pelos pescadores. Em diferentes 

períodos sazonais da bacia amazônica, dez exemplares de cada espécie, classificados quanto 

ao local de captura, foram acondicionados em caixas isotérmicas com gelo numa proporção 

de 1:1 (gelo:peixe) e transportadas para o laboratório de Tecnologia do Pescado da 

UFAM/FCA/DEPESCA, onde foram estocados em freezer convencional a -18ºC, para 

posterior processamento. 

 

4.2.5 Preparação das amostras 

 
Os exemplares de cada espécie foram lavados em água deionizada para a retirada do 

muco superficial. Em seguida, foram pesados, eviscerados, descabeçados e escamados, sendo 

beneficiados em uma forma conhecida como “corpo-limpo”, que corresponde ao pescado sem 
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vísceras, sem escamas, nadadeiras e sem cabeça (Figura 2). Todos os materiais utilizados no 

processamento das amostras (facas, tábuas de corte) passaram por uma prévia assepsia e 

desmineralização em solução contendo 20% de ácido nítrico (HNO3), por um período mínimo 

de 24 horas. Após o beneficiamento, as amostras foram trituradas para que, posteriormente, 

fossem realizadas as análises físico-químicas e análise da concentração dos metais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Pescado beneficiado na forma de corpo limpo 

FOTO: Laércio Pardo, 2010 

 

 

4.2.6. Análises físico-químicas 

 

Para a análise da composição físico-química foram retirados 100 gramas de cada 

amostra e subamostras de 2 a 5 gramas e, em seguida, procedidas as análises seguindo as 

Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (1985) e A.O.A.C (1990): 

 Proteína – Realizada pelo método micro-KJEDHAL, usando fator de conversão de 6,25. 

 Umidade – Determinada através de perda de massa do material liofilizado, até peso 

constante. 

 Lipídios – Determinados pelo método rápido de extração e purificação dos lipídios totais 

conforme Bligh & Dyer (1959). 
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 Cinza (Resíduo Mineral Fixo) – Determinada sobre 2 g da amostra por incineração em 

mufla à 550
º
 C.  

 Carboidratos – Foi estimado somando-se os valores de umidade, cinzas, lipídios, e 

proteína e subtraindo-se o somatório de 100. 

 Determinação do valor calórico 

 

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

equação (SILVA, 1981): 

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

 Onde: 

 

           

4.2.7. Análise da concentração dos metais 

 Para a determinação da composição química elementar das amostras, foi utilizada a 

fluorescência de raios-x por dispersão de energia (EDX) do Laboratório de Análises de 

Combustíveis (LAPEC) do Departamento de Química, UFAM, AM, Brasil.  

 As amostras foram estudadas em triplicata, no modelo Shimadzu EDX 700, usando 

radiação Rh Kα, colimador em 10 mm, em atmosfera de ar, por se tratar de amostra líquida, 

sem nenhum pré-tratamento. Neste equipamento são analisados os elementos de número 

atômico entre o sódio e o urânio. Não sendo estudados os elementos típicos de compostos 

orgânicos. 

 Quantidades aproximadas de 1,0 g de amostra foram pesadas e misturadas com 7,0 g 

de ácido bórico (H3BO3), para a preparação das pastilhas a serem analisadas pelo 

equipamento. 

 

4.2.8. Análises estatísticas 

Os resultados das análises da composição centesimal e de minerais serão submetidos à 

análise de regressão simples e teste “t”, para acompanhar a variação dos teores analisados no 

tempo. 

PB = Proteína bruta EE = Extrato etéreo 

ENN = Extrato não nitrogenado EB = Energia bruta 

FB = Fibra bruta  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Análises físico-químicas 

 Os resultados das análises físico-químicas da carne de exemplares de jaraqui oriundos das 

regiões do rio itaparana e rio purus, ambos na época da seca estão apresentados na Tabela 2. 

 

TABELA 2. Valores médios (%) da composição centesimal de amostras de jaraqui in natura, 

procedente dos rios itaparana e purus, no período de seca. 

 COMPOSIÇÃO CENTESIMAL (%)  

 

 

Procedência 

 

UMIDADE 

 

 

LIPÍDIOS 

 

 

PROTEÍNA 

 

 

CINZA 

 

 

NIFEXT* 

VALOR 

CALÓRICO 

(kcal/100g) 

Rio itaparana 77,80±0,12 1,63±0,07 18,85±0,14 1,13±0,01 0,59 92,43 

Rio purus 78,03±0,21 1,56±0,13 18,40±0,10 1,06±0,08 0,79 91,61 

*Fração não nitrogenada. 

 

 A carne de jaraqui (Semaprochilodus sp.) de ambas as procedências apresentou um teor 

protéico elevado, sendo ligeiramente superior ao obtido por SOUZA (2009), que encontrou 

teores de 18,29%, para a mesma espécie e época do ciclo hidrológico (seca). Os percentuais 

médios obtidos para umidade, proteína, lipídios e minerais totais para essa espécie estão em 

conformidade com os apresentados por BADOLATO (1994) e também por CARVALHO 

(2003). Os teores de minerais totais (cinza) encontrados no presente estudo também estão de 

acordo com JUNK (1985), que obteve resultados variando entre 0,3% e 2,0% e mostraram-se 

superiores aos encontrados por SOUZA (2009), para a mesma espécie. 

 Quanto aos resultados obtidos na análise de composição centesimal das amostras de 

curimatã (Prochilodus nigricans) no período da seca (Tabela 3), provenientes de locais de pesca 

situados no rio solimões e no lago dos reis verificou-se que os teores de umidade foram 

semelhantes aos encontrados por SOUZA (2009), que encontrou valores da ordem de 76,69%. 
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TABELA 3. Valores médios (%) da composição centesimal de amostras de curimatã in 

natura, procedentes do rio solimões e do lago dos reis, no período de seca. 

 COMPOSIÇÃO CENTESIMAL (%)  

 

 

Procedência 

 

UMIDADE 

 

 

LIPÍDIOS 

 

 

PROTEÍNA 

 

 

CINZA 

 

 

NIFEXT* 

VALOR 

CALÓRICO 

(kcal/100g) 

Rio solimões 76,52±0,12 2,73±0,07 18,98±0,14 0,87±0,01 0,9 104,09 

Lago dos reis 77,02±0,09 2,40±0,07 18,69±0,06 1,06±0,01 0,83 99,68 

*Fração não nitrogenada. 

  

 A carne de curimatã (Prochilodus nigricans) apresentou teor protéico semelhante ao 

da carne de jaraqui, obtendo inclusive, valor calórico superior, devido ao fato desta espécie ter 

apresentado um teor de umidade menor, o que faz com que os outros componentes 

nutricionais concentrem-se, elevando o valor calórico.  

Caloria é uma medida usada, frequentemente, para expressar o calor ou valor 

energético do alimento e da atividade física. Através do método de calorimetria direta 

descobriu-se que cada alimento libera um determinado calor ao ser queimado, sendo que os 

lipídios são os que mais contribuem para este índice. O valor calórico, embora tenha sido 

maior que o encontrado para a amostra jaraqui, não foi muito elevado, considerando-se que a 

ingestão diária de calorias não deve ser inferior a 1200 Kcal (adultos saudáveis). O 

conhecimento do valor calórico de um produto é importante no momento da formulação dos 

diversos tipos de dietas. 

Os resultados encontrados neste trabalho estão em consonância com aos obtidos por 

FARIAS (1996). Pode-se verificar, ainda, que os valores protéicos obtidos no presente estudo 

estão nos padrões preconizados pela Tabela de Composição de Alimentos da Amazônia 

CPCS/TCAA/INPA (1998). 
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5.2 Análise de minerais 

 As análises de minerais ainda não foram concluídas. Por ser uma metodologia nova, a 

equipe está se adaptando aos equipamentos analíticos. Até o momento realizou-se a análise 

qualitativa das amostras e os minerais detectados até o momento foram os seguintes: 

Macrominerais - cloro (Cl), potássio (K), cálcio (Ca), sódio (Na), magnésio (Mg), ferro (Fe) e 

enxofre (S); 

Microminerais - vanádio (V), manganês (Mn), níquel (Ni), cobre (Cu), silício (Si), cobalto 

(Co), bromo (Br), rubídio (Rb), alumínio (Al), selênio (Se) e cromo (Cr).  

 O projeto está na etapa de quantificação destes elementos e esperamos apresentar os 

resultados finais desta análise na segunda submissão deste relatório. 
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