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Resumo 

 

O conhecimento da composição química e da proporção de matéria 

prima que será transformada em produtos finais para a comercialização, 

bem como da quantidade que fara parte do resíduo do processamento, 

permite o planejamento logístico da produção e os cálculos necessários para 

a avaliação da eficiência produtiva de uma empresa de pescado. O presente 

trabalho é um estudo descritivo com abordagem quantitativa na 

determinação da composição e do rendimento cárneo e resíduo gerado, de 

tres espécies de bagres com interesse comercial no Estado do Amazonas, 

em diferentes épocas do ano (cheia e seca), sendo os grandes bagres pirara 

(Phractocephalus hemeliopterus) filhote (Brachyplathystoma filamentosum) e 

dourada (Salminus maxillosus). Os resultados obtidos de rendimento de 

77,33% para peixe eviscerado e de 27,66% para filé sem pele  comprovam a 

importancia dessas especies para exportação por serem peixes de alto 

rendimento do file e de uma grande aceitação no mercado externo pois no 

mercado interno não ocorre o mesmo. Não houve uma variancia significativa 

para os cortes em diferentes periodos hidrograficos. 

 

Palavras-chave: Rendimento, composição química, peixe de água doce 
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1 INTRODUÇÃO 

A Bacia Amazônica é a de maior superfície de água do mundo, 

3.889.489,6 km². Esta bacia é caracterizada pelo rio Amazonas, seus tributários 

e os lagos de várzea que interagem com os rios. As flutuações no nível da 

água são uma importante função de força que dirige o funcionamento ecológico 

do sistema. Durante o período de nível alto dos rios, todo o sistema sofre 

inundação. Os rios e a várzea do Amazonas constituem um complexo de 

canais, rios, lagos, ilhas, depressões, permanentemente modificadas pela 

sedimentação e transporte de sólidos em suspensão, influenciando também a 

sucessão da vegetação terrestre pela constante modificação, remoção e 

deposição de material nos solos (REBOUÇAS, 2002) . 

A bacia amazônica é caracterizada pela alta concentração de matéria 

orgânica dissolvida, baixo nível de nutrientes e produtividade primaria. Os 

principais organismos autotróficos encontrados nesse sistema são fito plâncton, 

perifitons e árvores das florestas de igapó. Folhas, frutos e sementes que caem 

do igapó são responsáveis por 99 % da produção primaria total regional. Três 

mecanismos fundamentais devem ser enfatizados na ecologia e limnologia da 

bacia Amazônica e seus tributários: as flutuações de nível e as interações 

dinâmicas entre os rios e os lagos; a natureza dinâmica em permanente 

alteração dos lagos produzida pela dinâmica dos rios; e o contato permanente 

entre as comunidades aquáticas e a floresta inundada. A área total das várzeas 

inundáveis do Amazonas é de aproximadamente 300.000 km2 (REBOUÇAS, 

2002) 

Os peixes da bacia amazônica dependem da floresta inundada para 

sobreviver: alimentação, reprodução e proteção. Peixes herbívoros consomem 

frutos, sementes e material vegetal. Outros peixes alimentam-se de detritos e 

invertebrados. As aguas da bacia amazônica são pobres em nutrientes e 

ligeiramente acidas. O processo de coevolução das florestas com os peixes 

produziu um sistema de alta diversidade com uma estimativa de 2500 a 3000 

espécies a alta diversidade pode ser atribuída, em parte a essa interação flora 

– fauna (REBOUÇAS, 2002). 
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A sazonalidade na bacia amazônica é marcada pela pluviosidade e pela 

alteração do nível dos rios, que pode chegar a mais de 12 metros em algumas 

regiões. A precipitação na bacia não é homogênea, tanto em relação ao 

período do ano quanto às diferentes localidades na Amazônia.  As variações da 

composição química das espécies são causadas por estados fisiológicos 

ocasionais devido a diversos fatores, como idade do peixe, estação do ano, 

sexo e desenvolvimento das gônadas. As diferentes regiões do corpo também 

podem apresentar resultados diversificados. Este autor afirma que a 

composição química de pescado permite classifica-lo nos grandes grupos 

alimentares, de acordo com os teores de agua, lipídios, proteínas e minerais 

(CONTRERAS-GUZMÁN, 1994). 

O conhecimento da composição química aproximada do pescado ‘’in 

natura’’, além do aspecto nutricional, proporciona valiosos subsídios a 

indústria de processamento, no controle da qualidade de produtos 

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

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

aproveitamento de alimentos ministrados aos peixes (GURGEL; FREITAS, 

1972). 

O conhecimento da proporção de matéria prima que será transformada 

em produtos finais para a comercialização, bem como da quantidade que fara 

parte do resíduo do processamento, permite o planejamento logístico da 

produção e os cálculos necessários para a avaliação da eficiência produtiva da 

empresa (BITTENCOURT, 2008). Segundo Souza et al. (1999) o conhecimento 

sobre o rendimento de cortes é fundamental pela quantidade de quilos de file, 

peixe inteiro ou eviscerado. O conteúdo visceral e importante no rendimento de 

cortes, sendo que no momento do abate as vísceras (fígado, trato digestório) e 

outros componentes (gordura visceral e gônadas) são descartadas (LAZZARI 

et al., 2007). Todos esses fatores caracterizam a necessidade de ampliar as 

pesquisas voltadas ao rendimento. 
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2. OBJETIVO 

Geral 

Caracterização tecnológica de três espécies de bagres em diferentes períodos 

sazonais na região amazônica. 

 

Específicos 

- Analisar o rendimento de três espécies de grandes bagres comercializados no 

Estado do Amazonas; 

- Analisar a composição química do músculo dorsal; 

- Comparar o rendimento e a composição química em dois distintos períodos 

sazonais da bacia amazônica. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

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 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 
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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, 2006).  

 

3.2 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 



 10 

preservação. Também é um indicativo para a piscicultura intensiva no que se 

refere ao aproveitamento de alimentos ministrados aos peixes.   

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. 

 

3.3 Rendimento do pescado  

A determinação dos percentuais representativos dos diferentes cortes 

praticados sobre as espécies de peixes é uma importante etapa observada na 

indústria pesqueira que utiliza tais conhecimentos como instrumento para a 

aplicabilidade ou adaptações de tecnologias específicas para um melhor 

processamento e aproveitamento (SOUZA e INHAMUNS, 2011). 

O rendimento da parte comestível de um pescado depende da destreza 

do operário no uso de facas na retirada ou da eficiência das máquinas 

filetadoras e de características peculiares da matéria prima (pescados) como 

forma anatômica do corpo, tamanho da cabeça e peso das vísceras, pele e 

nadadeiras (SOUZA e INHAMUNS, 2011). 

Castelo (1992) analisou o rendimento cárneo de 17 lotes das espécies 

jaraqui escama grossa (Semaprochilodus insignis) e jaraqui escama fina 

(Semaprochilodus taeniurus) com até 800g de peso total. A média dos 

resultados apresentados para todos os lotes mostraram um percentual de 

36,98% para o filé, 18,95% para a cabeça e 44,18% para os resíduos. 

O rendimento para os cortes corpo limpo e filé sem pele de duas 

espécies com baixo valor comercial: piracatinga (Collophysus macropterus) e 

bacu (Pterodoras granulosus) foram estudados por Amorim e Inhamuns (2002), 
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apresentado como valores médios para estes cortes 77% e 72%; 38% e 21% 

respectivamente. A piracatinga apresentou valores elevados se comparados 

com a literatura para pescados amazônicos e o bacu apresentou baixo 

rendimento de filé o que já era esperado em função da anatomia apresentada 

pelo corpo desta espécie. 

 

 

4.  MATERIAL E METODOS  

 

4.1 Amostras  

Três espécies de bagres (pirarara Phractocephalus hemiliopterus, 

dourada Brachyplatystoma flavicans e filhote Brachyplatystoma filamentosum) 

foram adquiridas no Terminal de Desembarque de Pescado em Manaus, em 

dois períodos sazonais distintos: seca e cheia, diretamente nas embarcações 

pesqueiras. Logo após a coleta, as amostras foram acondicionadas em caixas 

isotérmicas contendo gelo na proporção de 1:1 e em seguida transportadas 

para o laboratório de Tecnologia de Pescado-UFAM. 

 

4.2 Rendimento Cárneo  

Os exemplares adquiridos de cada espécie foram lavados em agua 

corrente para a retirada do muco superficial. Em seguida foram pesados, 

filetados, eviscerados, descabeçados e processados na forma de corpo limpo. 

Os files foram lavados para retirada total de resíduos e sangue. Para o cálculo 

do rendimento cárneo, os exemplares foram medidos em ictiômetro e pesados 

em balança eletrônica digital marca Filizola® com sensibilidade de 2 g, para a 

obtenção do peso total e dos diferentes cortes; em seguida foram realizados os 

cálculos dos percentuais de rendimento. 

 

4.3 Estocagem dos filés  

Os filés devidamente trabalhados dentro dos padrões metodológicos 

foram acondicionados em sacos plásticos para 500 g, com fecho hermético e 

congelados em congelador comercial a –20º C, estocados até análise. 
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4.4 Composição centesimal 

As analises foram realizadas sobre os filés de cada espécie e constaram 

das seguintes determinações  percentuais: 

  

Umidade: Corresponde a perda em peso sofrida pelo produto quando aquecido 

ou liofilizado, condições nas quais a agua e removida. Neste estudo, 

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

gravimétrico, utilizando estufa à 130º C por 24 horas.  

 

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

clorofórmio, metanol e agua; neste método são retirados todas as classes de 

lipídios (neutros, fosfolipídios e glicolipidios). 

 

Cinza: Corresponde ao resíduo orgânico obtido por aquecimento de um 

produto em temperatura próxima a 550-570º C, após a queima da matéria 

orgânica. Nem sempre este resíduo representa toda substancia inorgânica 

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

presente trabalho foi realizado com material previamente dessecado e 

carbonizado em bico de Busen e em seguida incinerado em mafla a 550º C ate 

apresentar cor cinza ou branca (A.O.A.C. 1990); 

 

Proteína Bruta: Nitrogênio Total: Baseia-se na determinação do teor de 

nitrogênio de origem orgânica (ácidos nucléicos, alcaloides, lipídios, 

nitrogenados, pigmentados nitrogenados,etc), geralmente realizada pelo 

processo da digestão acida seguida de destilação e titulação. 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 especifico 

para carnes, para estimar o percentual de proteínas.  

   

Nifext: Fração não nitrogenada. Em pescados são representados somente pela 

fração de glicogênio presente no tecido muscular. O conteúdo de carboidratos 
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em geral e dado como carboidratos totais pela diferença, ou seja, e o somatório 

dos percentuais de umidade, proteínas, gordura e cinza subtraídos de 100.   

 

4.5 Análise Estatística 

As medidas de rendimento e composição química foram submetidas à ANOVA 

e Tukey (α = 5%). A significância de 95% será adotada para a análise dos 

resultados (ZAR, 1996). 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores de rendimento foram calculados tomando-se como referência o 

peso total individual. Os valores relativos à cabeça (%) foram registrados para 

fins de cálculo do rendimento final, considerando que o tamanho da cabeça é 

inversamente proporcional ao rendimento (Contreras-Guzman, 1994). Os filés 

foram removidos, o mais próximo quanto possível da espinha dorsal, a fim de 

evitar uma excessiva quantidade de material cárneo comestível perdido na 

carcaça. O músculo ventral, que vem sendo comercializado separadamente 

pelos frigoríficos teve seu rendimento determinado. O comprimento padrão e 

peso total médios dos peixes analisados e os valores de rendimentos (%) estão 

apresentados na tabela 1. 

Analisando os diferentes cortes houve diferença estatística entre as 

espécies estudadas. Para os parâmetros vísceras, cabeça e resíduos totais, a 

pirarara foi superior ao filhote e a dourada nos dois períodos sazonais (p<0,05), 

mais acentuadamente no período de seca. A dourada apresentou menor 

rendimento de cabeça, em especial na cheia. Entretanto em relação aos 

parâmetros corpo limpo, eviscerado, filé com pele, filé sem pele e pele, a 

pirarara foi significativamente menor, principalmente no período de seca. O 

filhote e a dourada apresentaram rendimentos iguais nestes cortes. Nos cortes 

ventrecha com e sem pele, a dourada apresentou-se estatisticamente melhor 

que os demais. 
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Tabela 1. Rendimento (%) calculado para cortes e resíduos de três espécies 

de bagres da bacia amazônica em distintos períodos sazonais. 

 

 
Rendimento (%) 

CV 
 

Pirara Dourado Filhote 

Cortes comestíveis Seca Cheia Seca Cheia Seca Cheia 

CORPO LIMPO 48±2,4 49±2,8 74±7,6ª 54±2,2b 65±5,3 61±7 8,74 

1EVISCERADO 86±3,6 87±2,7 92±1 93±0,7 91±2,6 92±1,2 2,49 

2FILÉ COM PELE 22±1,5 23±2,3 35±2,3ª 37±1,8b 36±2,6a 39±0,7b 6,09 

2FILÉ SEM PELE 18±1,4 19±2 32±1,9 33±1,6 31±2,3a 33±0,7b 6,18 

3
VENTRECHA COM 

PELE 
14±1 14±1,9 15±1ª 17±1b 14±2 14±1,2 6,12 

3
VENTRECHA SEM 

PELE 
10±1,2 11±1,5 13±1ª 15±1b 12±2 12±1 6,23 

Resíduos Gerados 
     

 

PELE 4±0,2 4±2 4±1ª 6±1,3b 5±1ª 7±0,8b 23,3 

VÍSCERAS 14±3,6 13±2,8 8±1 7±0,7 9±4,3 8±1,2 22,9 

CABEÇA 37±1,4 36±2,8 21±1,4 20±1,1 25±1ª 21±1,4b 6,14 

4RESIDUOS 78±2,2a 64±7,4b 67±2,5ª 50±3,1b 63±10ª 53±3,5b 9,15 

Peso (kg) 1,7±0,5a 4,7±1b 2,2±0,9 2,4±0,9 0,8±0,5ª 3,2±1,3b 35,5 
1
Peixe inteiro somente sem as vísceras; 

2
Músculo dorsal, incluindo o músculo caudal; 

3
músculo 

abdominal;
 4
cabeça, vísceras, nadadeiras, carcaça e pele. 

A forma anatômica do pescado influi no seu rendimento em filé, porém 

de modo geral é o tamanho da cabeça é o fator crítico, e a pirarara apresentou 

maior percentual, por isso apresentou rendimento de filé com e sem pele 

significativamente (p≤00,5) menor que os demais, enquanto que a dourada que 

tem a cabeça menor, apresentou maior rendimento médio, principalmente de 

filé sem pele nos dois períodos. Ficou evidente que a espessura da pele, o 

tamanho das nadadeiras e o peso das vísceras também influenciaram no 

rendimento em peso dos filés, porém são considerados normalmente como 

fatores secundários. 

A pirarara apresentou variação sazonal significativa apenas nos itens 

resíduos totais (na seca) e peso total (na cheia). A dourada variou nos cortes 

corpo limpo (maior na seca), filé com pele, pele (maiores na cheia) e resíduos 

totais (maiores na seca). A espécie que apresentou maior número de variações 
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no rendimento entre os períodos sazonais estudados foi o filhote, nos cortes filé 

com e sem pele estes sendo maiores na cheia; cabeça e resíduos totais 

maiores na seca; pele e inclusive o peso total maiores na cheia. 

Os resíduos gerados podem ser processados na forma de farinha e/ou 

ensilado para compor a fonte proteica de ração destinada à alimentação de 

animais de pequeno e médio portes. 

 O percentual da composição centesimal varia com a espécie, época do 

ano, idade, sexo e estado nutricional, porém há relação inversa bem 

caracterizada entre os teores de umidade e lipídios, e a soma destes dois 

componentes está em torno de 80% no pescado (OGAWA e MAIA, 1999). 

Ao analisar a composição centesimal do filé de 40 espécies de peixes 

comercializados no estado do Amazonas, Junk (1985) encontrou os maiores 

percentuais de umidade nos bagres acari-bobó (Pterigoplichthys multiradiatus) 

e no bacu-pedra (Lithodoras dorsalis) com 85,2±2,0% e 85,2±1,0%, 

respectivamente. Os menores percentuais encontrados foram para o peixe 

muela (Pimelodina flavipinnis) e sardinhão (Pellona castelneana) com 

70,9±6,5% e 72,9±4,5%, respectivamente. Os valores de umidade encontrados 

foram relativamente elevados neste trabalho, sendo maior no período de seca, 

para as três espécies estudadas. 

 Segundo os resultados encontrados para lipídios, a pirarara, a dourada 

e o filhote podem ser classificados como peixes magros ao longo de todo o ano 

(STANSBY e OLCOTT, 1961; ACKMAN, 1989). Os valores da composição 

centesimal das espécies estudadas estão apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2. Composição centesimal (%) de três espécies de bagres da bacia 

amazônica em distintos períodos sazonais. 

 
Composição centesimal (%) 

Espécie/estação sazonal 

 
Pirarara Dourada Filhote 

Fração Seca Cheia Seca Cheia Seca Cheia 

Umidade 79,9±0,2a 79,17±0,01b 79,15±0,37a 77,3±0,09b 80,29±0,7a 77,14±0,01b 

Proteína 20,37±1,81 19,06±0,05 18,11±0,35a 20,34±0,1b 15,52±0,9a 20,1±0,05b 

Lipídios 0,98±0,04a 0,7±0,07b 1,07±0,01 1,12±0,02 1,82±0,08a 1,5±0,05b 

Cinza 0,97±0,03 1,01±0,02 1,03±0,07a 1,14±0,01b 1,14±0,03a 1,22±0,005b 

*NIFEXT 1,93±0,2a 0,05±0,04b 0,64±0,5a 0,12±0,04a 1,23±0,6a 0,05±0,002b 

*Fração não nitrogenada. 
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Apesar de magros nos dois períodos, a pirarara e o filhote apresentaram 

diferença significativa no teor de lipídios, quando comparados os períodos de 

seca e cheia, revelando maior acúmulo de lipídios no período de seca, 

provavelmente associado à redução no volume hídrico dos rios, associada a 

maior oferta de alimentos.  

Como esperado, as espécies apresentaram elevado teor protéico, pois 

apresentaram resultados acima de 15%. A dourada e o filhote apresentaram 

diferença significativa ao longo dos dois ciclos, com redução do teor proteico no 

período de seca. Apesar disso, esses valores são considerados como elevados 

por Stansby e Olcott (1961), comprovando que sem dúvida, o pescado da 

Amazônia é uma rica fonte de proteína animal. Minerais totais ou cinzas, nas 

duas espécies ficou aproximadamente em torno de 1%. 

Observou-se que são peixes com boa qualidade em termos lipídicos e 

proteicos e podem receber tratamentos tecnológicos que potencializem estas 

características e agreguem valor, ou seja, na forma de filé ou corpo limpo 

defumado, filé congelado ou delicatessen (picles, filé empanado, etc.). 

 

6 CONCLUSÃO 

 

A pirarara (Phractocephalus hemiliopterus), a dourada (Brachyplatystoma 

flavicans) e o filhote (Brachyplatystoma filamentosum) foram considerados 

peixes magros, com menos de 2% de lipídios na seca e na cheia da bacia 

amazônica; 

As três espécies apresentaram alto teor proteico, principalmente no período de 

cheia dos rios; 

As espécies apresentaram maior rendimento em filé com pele no período de 

cheia dos rios e geraram maior percentual de resíduos no período de seca. 
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