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Resumo 

O presente trabalho foi realizado para avaliar o efeito da concentração de 

diferentes salmouras em filés de tambaqui, a partir de análises físico-químicas. 

Foram adquiridas amostras de 76 peixes in natura, coletados no 

empreendimento AGROTAMBAQUI localizada no quilômetro 42 da AM-010; 

sendo 10 para obtenção de rendimento e 66 distribuídos em 4 tratamentos. Os 

tratamentos foram caracterizados por porções distintas de filés com pele e sem 

pele e com concentrações de 15% e 25% NaCl. Os resultados das análises 

físico-químicas e rendimento para a amostra in natura com pele são: Proteína 

(18,9±0,02), Umidade (75,7±0,13), Cinza (1,14±0,13), Lipídios (3,6±0,16), 

Cloreto (1,31±0,33) e Rendimento (42,05 %). In natura sem pele: Proteína 

(15,11±0,11), Umidade (80,6±0,2), Cinza (1,09±0), Lipídios (1,33±0,73), Cloreto 

(1,5±0,31) e Rendimento (33,5 %). Filé com pele 15%: Proteína (40,9±0,38), 

Umidade (5,54±0,59), Cinza (31,25±0,74), Lipídios (11,33±0,12), Cloreto 

(34,98±1,06) e Rendimento (37,06 %). Filé sem pele 15%: Proteína 

(40,66±12,75), Umidade (4,84±0,45), Cinza (37,0±0,43), Lipídios (5,72±0,04), 

Cloreto (41,75±1,12) e Rendimento (30,96 %). Filé com pele 25%: Proteína 

(34,77±1,73), Umidade (4,35±0,1), Cinza (42,30±53), Lipídios (6,69±0,06), 

Cloreto (47,49±2,19) e Rendimento (42,57 %). Filé sem pele 25%: Proteína 

(34,03±0,18), Umidade (3,62±0,28), Cinza (44,27±0,2), Lipídios (44,27±0,2), 

Cloreto (51,53±0,44) e Rendimento (40,76 %). O resultado obtido através da 

análise bromatológica mostra que a salga influência de forma significativa a 

composição nutricional do alimento. A concentração á 15% de NaCl e o filé 

com pele foram os que apresentaram maior teor de proteína, umidade e lipídios 

e menor teor de cloreto e cinza, sendo considerados nutricionalmente 

superiores aos demais tratamentos. 

 

Palavra Chave: Tambaqui, Salga-úmida, deterioração, rendimento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

         A produção de pescado no Brasil vem crescendo sob o influxo da 

expansão da piscicultura de água doce e com o grande potencial de águas 

interiores; pode-se pensar no pescado não só como excelente fonte alimentar, 

mas também, como fonte de divisas para o país através da exportação 

(OETTERER, 1991). 

        O crescente aporte da piscicultura na produção mundial de pescado surge 

como alternativa para aumentar a produção de alimentos. HUSS (1998) prevê 

que no próximo século haverá um aumento na demanda de pescado nos 

países em desenvolvimento, por ser uma alternativa alimentar de alto valor 

nutritivo, possuir relativamente baixos teores de gordura e alta digestibilidade. 

Em geral, a composição química do pescado é extremamente variável, 

contendo entre 70 a 85% de umidade, 15 a 24% de proteína, 0,1 a 22% de 

gordura e 1 a 2% de minerais (Ogawa & Koike, 1987). 

         O município de Rio Preto da Eva está localizado no Rio Negro, distante 

da capital Manaus 57,50 km em linha reta, sua área territorial corresponde a 

5.813,20 km e possui 26.847 habitantes (IBGE, 2009). Sua fauna pesqueira 

está constituída por uma grande diversidade de espécies de peixes, tais como 

o tambaqui (Colossoma Macropomum Cuvier, 1818), peixe de família 

Characidea originado da bacia do rio Amazonas. Sua introdução para a 

piscicultura se deu na década de 70, graças às inúmeras qualidades que a 

espécie apresenta para o cultivo (Proença, 1994).  

O conhecimento da composição corporal dos peixes é necessário para 

que sua utilização como alimento humano possa ser otimizada, possibilitando a 

competição com outras fontes protéicas largamente utilizadas como a de carne 

bovina, suína e de aves (Bello & Rivas, 1992; Freitas, 1988). 

           O processo de salga úmida que será o método escolhido para o estudo, 

baseia-se em deixar o peixe imerso em solução de salmoura (sal + água) 

saturada. No sistema de salmoura, os íons de cloreto de sódio são 

transportados até o interior do pescado e os dipolos deste a salmoura 

(AquaBio, 2010). Portanto, o objetivo deste trabalho é estimular o 

desenvolvimento de técnicas simples, mas eficaz nos alimentos provenientes 

da cadeia produtiva do pescado.    
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Tambaqui (Colossoma macropomum, Cuvier 1818) 

          As variações observadas na composição corporal dos peixes nos 

diversos sistemas de cultivo podem ser devidas a características inerentes a 

cada espécie. 

 Entre as espécies com grande potencial para piscicultura sustentável, o 

tambaqui possui elevada eficiência na conversão de proteína dietética em peso 

corporal e em proteína depositada no tecido muscular (ZANIBONI FILHO & 

MEURER, 1997). 

 

2.2.   Salga 

Devido a escassez de uma cadeia de frio eficiente na região, 

caracterizada por elevadas temperaturas nas duas estações climáticas torna-se 

necessário utilizar processos tecnológicos para diminuir as perdas de qualidade 

da carne dos peixes. A salga é um processo tecnológico simples, que além de 

aumentar a vida de prateleira, também agrega valor ao produto ao conferir 

características sensoriais agradáveis. O processo de salga nos pescados é um 

dos mais antigos meios de conservação de alimentos. Seu princípio está 

baseado no emprego do sal que, em concentração adequada, impede a 

decomposição dos alimentos. O processo de salga se distribui de três formas: 

salga seca, mista e úmida.  

 

2.3. Qualidade do Pescado 

O peixe em salmoura contém um elevado grau de conservação e 

qualidade do produto. Entre essas qualidades podemos destacar o excelente 

sabor e consistência da sua carne, alto valor comercial e ótima aceitação no 

mercado, possibilitando posteriores comercializações pública e privadas.      

Segundo GERMANO (2003), nos últimos anos, tem-se observado uma 

mudança no perfil nutricional da população e a oferta de pescado de qualidade 

no mercado interno, fatores que podem direcionar o consumo, em especial pela 
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oferta de novas formas de apresentação deste alimento perecível que não seja 

a tradicional enlatada. A composição e a forma de apresentação do pescado ao 

consumidor interferem diretamente na aceitação do produto (SOUZA et.al., 

2004). As variações observadas na composição corporal dos peixes nos 

diversos sistemas de cultivo podem ser devidas a características inerentes a 

cada espécie. O tambaqui, por exemplo, apresenta sazonalidade bem definida 

no acúmulo de gordura, devido a seu comportamento trófico e/ou reprodutivo. 

O acúmulo de gordura está localizado ao redor das vísceras, havendo pouca 

variação no filé ao longo do ano (Viegas & Guzman, 1998). Diversos estudos 

têm mostrado que a deposição de gordura corporal também está estritamente 

relacionada à concentração energética da dieta. 

 

2.4. Analise físico-química 

Poucos são os estudos relacionados às características morfométricas, 

rendimento e composição de filés de peixes de água doce no Brasil, havendo 

poucos dados que permitam comparar as espécies, avaliar fatores críticos e 

visualizar o potencial de industrialização. Esses dados são importantes, pois 

fornecem subsídios às indústrias de processamento e aos piscicultores que 

podem estimar sua produção econômica (MACEDO-VIÉGAS; SOUZA, 2004). 

A composição química de um pescado é extremamente variável, 

depende de vários fatores como da época do ano, do tipo, quantidade e 

qualidade do alimento consumido, do estágio de maturação sexual, da idade e 

da parte do corpo analisada (CONTRERAS-GUZMÁN, 1994; CASTAGNOLLI, 

1979; RBELÁEZ-ROJAS; FRACALOSSI; FIM, 2002; OETTERER; SIQUEIRA; 

GRYSCHEK, 2004). 

Este conhecimento também permitirá avaliar a eficiência da transferência de 

nutrientes do alimento para o peixe (Shearer, 1994), bem como a escolha da 

tecnologia a ser utilizada no seu beneficiamento, processamento e 

conservação (Machado,1984). 

 

2.4.1. Cinzas 

A determinação da cinza fornece apenas uma indicação da riqueza da 

amostra em elementos minerais. O teor de cinza pode permitir, às vezes, uma 
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estimativa da riqueza em cálcio (Ca) e fósforo (P) do alimento analisado, 

quando se trata de certos produtos como farinha de ossos e produtos de 

origem marinha. 

2.4.2. Lipídios 

O lipídio é o componente mais variável no organismo do peixe (GERY et 

al., 1995) Entretanto, para o grupo de peixes cultivados no sistema semi-

intensivo de água parada, o peso corporal apresenta maior acúmulo de 

gordura, demonstrando que o aumento em peso corporal dos peixes sob 

condições de exercício contínuo (cultivo intensivo em canal de igarapé) se dá 

pelo crescimento da massa muscular e não pelo incremento no conteúdo de 

água e/ou gordura corporal. Os teores de lipídios são sempre maiores em 

peixes cultivados quando comparados com silvestres, sendo este excesso de 

lipídios um fator desfavorável à qualidade de peixes cultivados (ANDO et al., 

1993). 

A gordura depositada na carcaça do peixe influência a composição 

química da carne bem como interfere no rendimento de corte, principalmente 

pelo acumulo de gordura visceral ( REIS et al., 1989). 

Estes percentuais variam de uma espécie para outra e também dentro 

de uma mesma espécie, dependendo da época do ano, do tipo e quantidade 

de alimento disponível, da qualidade da dieta consumida, do estágio de 

maturação sexual, da idade, das condições de cultivo e da parte do corpo 

analisada (Lagler et al., 1977; Castagnolli, 1979; Machado, 1984; Junk, 1985). 

 

2.4.3. Proteina 

As proteínas são compostos orgânicos de alto peso molecular, são 

formadas pelo encadeamento de aminoácidos. Representam cerca de 50 a 

80% do peso seco da célula sendo, portanto, o composto orgânico mais 

abundante de matéria viva.  

 

2.4.4. Cloreto 

O cloreto de sódio, popularmente conhecido como sal ou sal de cozinha, 

é uma substância largamente utilizada formada na proporção de um átomo de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sal_de_cozinha
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
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cloro para cada átomo de sódio. A sua fórmula química é NaCl. O sal é 

essencial para a vida animal e é também um importante conservante de 

alimentos e um popular tempero. 

2.4.5. Umidade 

A quantidade de umidade presente no pescado permite compreender as 

características de período de conservação do produto. A umidade apresenta-se 

inversamente proporcional ao lipídios, quanto mais gordo o peixe é menos 

umidade ele possui.  

 

2.4.6. Rendimento 

O rendimento em filé de um peixe depende do peso corporal, sexo, 

composição corporal (gordura visceral), características anatômicas (relação 

cabeça/corpo), grau de mecanização na filetagem, método de filetagem e 

destreza do operador (CLEMENTS; LOVELL, 1994; MACEDO-VIÉGAS; 

SOUZA, 2004). Porém, estudos que visem ganho no rendimento do filé são 

escassos (RUTTEN; BOVENHUIS; KOMEM, 2004). 

     Levando em consideração os peixes criados em viveiros vários são os 

fatores que podem interferir direta ou indiretamente no crescimento: 

temperatura da água, densidade de estocagem, tamanho do peixe forma e 

frequência de arraçoamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3dio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conservante
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Coleta e Processamento das amostras 

 

 O experimento foi realizado no Laboratório de tecnologia do Pescado da 

Faculdade de ciências Agrária, localizado no Campus Universitário da UFAM - 

Manaus. 

 A coleta foi realizada no empreendimento AGROTAMBAQUI localizada 

no quilômetro 42 da AM-010 no mês de novembro de 2010. Após a captura os 

peixes foram enviados ao laboratório de tecnologia do pescado para o início do 

processamento. Foram utilizados 66 exemplares, sendo 10 para obtenção de 

rendimento e os demais foram beneficiados, com retirada das nadadeiras, 

escamas e filetados, sendo posteriormente submetidos a salga – úmida.  

 

Salga 

 

A salga - úmida foi realizada em temperatura ambiente com proporção 

de 1,5 l de água/ kg de peixe, distribuindo as amostras em quatro tratamentos. 

No primeiro e o segundo tratamento foi utilizado filé sem pele e o outro com 

pele ambos em salmoura a 15 % de cloreto de sódio (NaCl); o terceiro e o 

quarto tratamento utilizou-se filés sem pele e o outro com pele em 

concentração de 25% de NaCl. Os tratamentos foram supervisionados no 

período de sete dias a partir do início do experimento.  

 

Secagem 

 

Após a salga em salmoura as amostras foram submetidas à secagem 

em estufa a 550 C no período de 24 horas até ficar com formato plano, isso 

garante que o conteúdo de água está abaixo de 47% de umidade, o limite 

imposto pela lei para comercialização de peixe salgado-seco.  

 

Rendimento 
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A determinação do rendimento foi feita a partir de 10 exemplares de 

tambaqui que foram pesados e medidos. As aferições compreenderam: 

comprimento total, comprimento padrão, peso total do peixe, das escamas, das 

nadadeiras, das vísceras, do filé com pele, do filé sem pele, da cabeça e 

carcaça. A tomada de comprimento dos exemplares foi realizada através de 

uma régua, e para a pesagem utilizou-se balança digital até 1000 gramas com 

precisão de 0,1. 

 

     Composição centesimal 

 

           Para a análise da composição centesimal dos produtos elaborados 

foram retirados 100 gramas do produto seco e subamostras de 2 a 3 gramas e 

em seguida procedidas às análises seguindo as Normas Analíticas do Instituto 

Adolfo Lutz (1985) e AOAC (1995) fazendo as análises em triplicata. 

  

       Umidade 

 

            Determinada pelo método gravimétrico, através de perda de massa do 

material aquecido a 105 °C em estufa até peso constante. 

       Lipídios 

           Determinada pelo método rápido de extração e purificação dos lipídios 

totais conforme Bligh e Dyer (1959). 

      Cinza (Resíduo Mineral Fixo) 

          Determinada sobre 3 g da amostra por incineração em mufla a 550 °C 

até obtenção da amostra desejada. 

               Proteína: realizada pelo método micro-KJEDHAL, usando fator de 

conversão de 6,25.     

              Cloreto: Foi feito conforme preconiza as normas do Instituto Adolfo 

Lutz. 

Análise estatística  

          Foi realizado o cálculo de medidas de tendência central (medida e desvio 

padrão) para as análises físico-químicas e teste ANOVA para comparação 
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entre os quatros tratamentos, isto é, as diferentes concentrações de cloreto de 

sódio (Zar, 1999). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

RENDIMENTO 

Resultados das aferições de rendimento do tambaqui (Colossoma 

macropomum) apresentados em tabela abaixo: 

 

Tabela 1. Avaliação do rendimento do tambaqui in natura.   

Especificações Rendimento 

 Média (g) % 

Peso Total Inicial 554,5 100 

Filé Com Pele1 233 42,05 

Filé Sem Pele1 189 33,5 

Comprimento ( cm) 

Total 28,7 - 

Padrão 25,01 - 

         (¹) n= 5 peixes 
 

A tabela 1. mostra todas as aferições feitas e seus respectivos valores, 

em média e porcentagem, o qual demonstra que o rendimento do filé sem pele 

apresentou-se inferior ao do filé com pele. 

 
Tabela 2. Rendimento pós secagem do tambaqui. 
 

TRA                                   TRATAMENTOS 

 AFSP 15% FCP 15% FSP 25% FCP 25% 

in natura 2390 2955 2490 2830 

Pós Secagem 740 1095 1015 1205 

Rendimento %  30,96 37,06 40,76 42,57 

 
FSP: Filé sem pele 
FCP: Filé com pele 

 

Para o rendimento pós secagem, foi adquirido à diferença do produto in 

natura do produto seco, após serem submetidos aos diferentes tratamentos e a 

secagem em estufa. Houve a influência das concentrações de NaCl e também 

no fator pele, onde o maior rendimento foi encontrado no FCP (filé com pele) à 

25% de NaCl e o menor no FSP (filé sem pele) à 15% de NaCl. Este trabalho 

obteve maior rendimento em filé com pele in natura, conforme esperado já que 

a pele aumenta cerca de 10% o rendimento relacionado ao rendimento do filé 
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sem pele segundo MENDONÇA (1996) e o rendimento da matéria seca 

comparando a concentração de NaCl, o valor foi maior no tratamento utilizando 

25% de NaCl devido a quantidade de sal ser superior.  

(AIURA, 2008) obteve um rendimento de 19,3% na salga úmida, em filés 

de tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus) inferior ao encontrado nesta pesquisa.  

O resultado de rendimento do filé com pele neste trabalho está dentro 

das faixas estipulada por CONTRERAS para peixes de água doce que fica em 

torno de 32,8 % e 59,8 %, com media de 50,5 % e abaixo do encontrados para 

espécies chilenas que é de 50,8 %. O valor do filé com pele e filé sem pele à 

25% de Nacl é  bastante semelhante ao encontrado por MANDELLI & LONA 

(1978) que trabalhando com Sardinella brasiliennsis encontrou rendimento de 

filé de 40,10 % . 

Rendimento de filé superior ao obtido neste trabalho foi determinado por 

MENDONÇA (1996), trabalhando com peixes do gênero Brycon, com 

exemplares de matrinchão Brycon cephalus, relatou que os pesos vivos 

variantes de 280g a 700g, obtiveram rendimento de 50 % de filé com pele. 

  

Composição Centesimal 

 

Os resultados da análise físico-químicas de umidade, cinza, lipídios, 

proteína e cloreto estão apresentados na tabela abaixo:    

 

Tabela 3. Caracterização físico-química da matéria prima. 

Parâmetros 

File com pele File sem pele 

In natura 15% 25% In natura 15% 25% 

Cinzas 1,14±0,13 31,25±0,74 42,30±53 1,09±0 37,0±0,43 44,27±0,2 

Lipídios 3,6±0,16 11,33±0,12 6,69±0,06 1,33±0,73 5,72±0,04 4,94±0,07 

Proteína 18,9±0,02 40,9±0,38 34,77±1,73 15,11±0,11 40,66±12,75 34,03±0,18 

Cloreto 1,31±0,33 34,98±1,06 47,49±2,19 1,5±0,31 41,75±1,12 51,53±0,44 

Umidade 75,7±0,13 5,54±0,59 4,35±0,1 80,6±0,2 4,84±0,45 3,62±0,28 

15% e 25%= Concentração de NaCl; desvio padrão ( n= 3) 
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Cinza 

 

As análises da composição centesimal do peixe inteiro, feitas neste 

trabalho, obtiveram o conteúdo de cinzas para tambaqui salgado-seco entre 

31,25 á 44,27; valor muito elevado devido a quantidade de NaCl dentro de seu 

músculo. O maior valor foi encontrado no filé sem pele a 25% de NaCl e o 

menor no filé com pele à 15% de NaCl. Os resultados estão acima do trabalho 

realizado com traíra que teve 6,23 % de cinza. E estão acima dos padrões 

determinados por (TACO, 2006; TABLA DE COMPOSICÍON DE ALIMENTOS 

DE AMERICA LATINA, 2006), que é de 1,1 e 1,2, e superior ao encontrado por 

RIBEIRO (2008). Um trabalho feito por SANTO (2003) com SARDINHA-

VERDADEIRA (Sardinella brasiliensis) apresentou valor inferior ao encontrado 

neste trabalho. Excederam o limite máximo de 25% estabelecido pelo RIISPOA 

e, o teor de cloreto de sódio, estava acima do limite mínimo estabelecido pela 

legislação brasileira para pescado salgado e seco, que é de 10%, em todas as 

amostras analisadas. Porém, vale ressaltar que a quantidade de sal presente 

na amostra influência no teor de resíduo mineral fixo, e os valores bem acima 

do limite mínimo, podem ter contribuído para o excesso de resíduo mineral fixo 

detectado em algumas amostras.  

 

Lipídios 

 

O resultados das análises feitas neste trabalho apresentou quantidade 

de lipídios nos tratamentos variando entre 4,94 +_0,07 á 11,33 +_ 0,12, o valor 

maior foi encontrado no filé com pele á 15% de NaCl e o menor em filé sem 

pele à 25% de NaCl, isso pode ser explicado pelo fato de que a concentração 

maior de sal tenha reduzido a índice de gordura; e provavelmente a pele tenha 

retido gordura. Esses dados são superiores ao encontrado por CAMARGO 

(1995), avaliando diferentes níveis de energia para juvenis de tambaquis que a 

gordura oscilou entre 4,34 a 4,95 % na matéria natural e superiores ao 
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determinado por (RAMIRES, 2008) que foi de 0,55% de lipídios e inferior ao 

encontrado por RIBEIRO (2008) que foi de 17,85 % em mapará.  

Os valores da composição química encontrada estão acima dos níveis 

comparados ao pintado “in natura” provenientes da Venezuela e Brasil sendo 

os valores de lipídios: 0,8 e 1,0 (TACO, 2006; Tabela de Composicion de 

Alimentos da América Latina, 2006). 

 

Proteína 

Os resultados da analise de proteína para os files in natura 

apresentaram 18,9 +_0,02 e 15,11+_0,11 para filé com pele e file sem pele 

respectivamente. Entre os tratamentos os valores variaram entre 34,03+_0,18 

á 40,9+_0,38, onde o valor superior foi alcançado pelo filé com pele á 15% e o 

inferior pelo filé sem pele á 25%. Os dados estiveram superiores ao 

estabelecido pela tabela de composição de alimentos da Amazônia para 

tambaqui que foi de 20,8 %, e inferiores ao encontrado por (Alves, 2009) para 

farinha de peixe que foi de 45,4.     

 

Cloreto 

 

Os dados de cloreto nos tratamentos oscilaram entre 34,98 +_ 1,06 á 

51,53 +_ 0,44. Os valores menores foram obtidos dos files com pele á 15% e o 

maior nos files sem pele á 25%. Provavelmente, a pele tenha evitado que o sal 

penetrasse de forma uniforme na musculatura do peixe, enquanto que no 

tratamento que apresentou teor mais elevado de NaCl os files estavam 

desprovidos de pele e com concentração de sal superior as demais.  

 

Umidade 

 

O teor de umidade encontrado neste trabalho para o peixe in natura 

apresentou 75,7+_0,1 para filé com pele e 80,6+_0,2 para files sem pele. Entre 



 17 

os tratamentos a umidade variou de 3,62+_0,28 á 5,54+_0,59, sendo o maior 

valor apresentado pelo filé com pele á 15% e o menor pelo filé sem pele á 25%. 

Pode ser explicado pelo fato de que durante a secagem o filé com pele tenha 

sido melhor desidratado e ter concentração de NaCl inferior as demais. O teor 

de lipídios encontrou se elevado, enquanto que o de umidade baixo, isso 

reforça a afirmação descrita por CONTRERAS-GUZMÁM (1994) que o teor de 

umidade comporta-se de maneira inversa ao teor de lipídio. Os peixes de 

cultivo do período de chuvas apresentaram o menor valor de umidade para o 

corte frontal (77,41%) e maior valor de lipídio (0,87%). 

A análise da composição centesimal do peixe inteiro, feita a partir dos 

filés de tambaqui foi significativamente diferente considerando o fator pele, os 

que apresentavam pele tiveram maior teor de umidade que os sem pele. Os 

valores variaram em relação ao encontrado por ( RAMIRES, 2008) que foi de 

78,8 % de umidade e superior ao encontrado por RIBEIRO (2008) que foi de 

64,01% em mapará. E está dentro das normas de composição de alimentos 

(TACO, 2006; TABLA DE COMPOSICÍON DE ALIMENTOS DE AMERICA 

LATINA, 2006). Está acima do encontrado por SANTO (2003) que foi de 

73,4%. 

Analise Estatística 

A análise estatística para p= 0,05. Não houve semelhança na a 

concentração de lipídios entre os tratamentos com p<0,05. Para proteína não 

houve semelhança com p>0,05. A umidade apresentou semelhança entre os 

tratamentos com p<0,05.   
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5. CONCLUSAO 

 A salga tem influencia direta na composição físico química do pescado e 

as diferentes concentrações de NaCl e fator pele interferem de forma 

particular na musculatura do peixe. 

 O rendimento do tambaqui foi melhor nos files com pele, porque a 

mesma aumenta o peso do produto. 

 Os tratamentos sem pele apresentaram maior teor de cinza e cloreto, 

enquanto que, os com pele demonstraram maior teor de proteína, 

lipídios e umidade provavelmente a pele tenha retido esses nutrientes. 

 Dentre as concentrações de sal, a que apresentou melhor 

comportamento foi a salmoura a 15% de NaCl. 

 Por tanto, o tratamento que mostrou uma melhor eficácia, relacionado 

com as características nutricionais favoráveis ao consumo foi o file com 

pele a 15% de NaCl.     
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