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1.INTRODUÇÃO 
Junk & Honda (1976) estimaram, em trabalho publicado há mais de duas 

décadas, que 20% dos peixes capturados no Estado do Amazonas são perdidos por 

falta de infra-estrutura de armazenamento e pouco mudou até os dias atuais. Além 

desta perda, no processo de industrialização está embutido pelo menos 40% do seu 

peso na forma de resíduo (PÉREZ et al., 2001). 

Esses processos industriais que geram os resíduos de alto impacto ambiental 

e de difícil descarte, devem ser corretamente manejados, se considerado o 

adequado gerenciamento ambiental e o desenvolvimento de tecnologias para o seu 

aproveitamento integral (OETTERER, 2002).   

A silagem de peixe é um método que surgiu nos países escandinavos, sendo 

a Suécia o primeiro país a produzir silagem de pescado em 1936, em experimentos 

com a utilização de misturas de ácido sulfúrico, clorídrico, fórmico e na adição de 

outros ingredientes como melaço.  

A busca por fontes proteicas alternativas para a elaboração de rações com 

espécies aquícolas é uma tendência mundial. Logo, os resíduos de pescado são 

utilizados para fabricação de farinha de peixe e outros (ENKE, 2013). 

Sendo assim, a necessidade de se montar sistemas de aproveitamento dos 

resíduos nas indústrias é de ordem econômica e preservacionista, em termos de 

conservação de energia. Pode-se pensar desde um maior uso da matéria-prima até 

o produto final ou ainda, no desenvolvimento de novos produtos mediante a 

utilização de resíduos (ARRUDA, 2004).  

No presente trabalho iremos aproveitar resíduos de tambaqui (Colossoma 

macropomum) proveniente de frigoríficos no estado do amazonas utilizando 

diferentes misturas de ácidos orgânicos, sendo ácido fórmico, ácido cítrico, ácido 

propiônico e ácido acético para o desenvolvimento de novos produtos mediante a 

utilização desses resíduos.  
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2.OBJETIVOS 
 

2.1.Objetivo geral 
Elaborar silagem a partir de resíduos de tambaqui (Colossoma macropomum) 

por meio da adição de ácidos. 

 

2.2.Objetivos específicos 

• Processar os resíduos gerados no beneficiamento do tambaqui em frigorífico 

local; 

• Produzir silagem ácida com os resíduos utilizando ácidos orgânicos; 

• Determinar a composição físico-química dos produtos elaborados; 

• Determinar a qualidade microbiológica durante a estocagem. 
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3.REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
3.1. Silagem de peixe 

Foram os romanos os primeiros a converter subprodutos de pesca para algo 

semelhante ao que hoje se denomina silagem de pescado, um molho de peixe 

espesso, conhecido como garum, mencionado por volta de 525 a.C. Tratava-se de 

um preparado à base de guelras e vísceras de uma grande variedade de espécies 

de peixes, em que as sobras eram acondicionadas compactamente em recipientes 

lacrados hermeticamente para decomposição completa (MANDELLI, 1972).  

A elaboração da silagem de pescado data da década de 1920, desenvolvida 

por Professor A. I. Virtanen, na Finlândia. Na Suécia, primeiro país a produzir 

silagem de pescado, em 1936, realizava-se experimentos com a utilização de 

misturas de ácido sulfúrico, clorídrico, fórmico e na adição de outros ingredientes 

como melaço. A partir da década de 40, a silagem passou a ser produzida no 

Canadá (FREEMAN; HOOGLAND, 1956), mas somente na Dinamarca, Polônia e 

Noruega é que o processamento deste produto alcançou escala comercial (DISNEY; 

JAMES, 1979). 

 

3.2. Processamento da silagem química de pescado 
 De acordo com os métodos de industrialização, vários autores demostraram 

que o sucesso na fabricação de silagem de peixe precisa de alguns cuidados. O 

material para silagem deve ser picado ou moído resultando em partículas de 3 a 4 

mm de diâmetro; o ácido deve ser bem misturado com o peixe picado para evitar 

acúmulo de material sem tratamento onde as bactérias deterioradoras possam 

permanecer. Assim, esses ácidos despejados podem acelerar o processo, criando 

condições mais favoráveis de hidrólise para as enzimas, ajudando na dissolução dos 

ossos, escamas, pele e tecido. Também outra técnica para complementação é 

utilizada, a agitação periódica, sendo necessária para facilitar a rápida liquefação, a 

temperatura da silagem deve ser no mínimo 20°C, pois abaixo deste nível, a 

liquefação acontece lentamente (DISNEY et al., 1978).  

Além de impedir o desenvolvimento de bactérias putrefativas, resulta em um 

alimento de origem animal de alta qualidade com tempo de estocagem relativo 

(JUNIOR, 2013b).  
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3.3. Tambaqui (Colossoma macropomum) 
O Tambaqui (Colossoma macropomum) também é conhecido como ruelo, 

bocó, cachama negra, gamitana (Colômbia, Peru). É um animal de grande porte 

atingindo proporções de até 100 cm de comprimento e mais de 30 kg; segundo 

maior peixe de escamas da América do Sul, depois do pirarucu; corpo alto, 

romboidal, lábios grossos, dentes molariformes; ausência de espinho pré-dorsal; 

nadadeira adiposa com raios. A coloração nos adultos é variável com a cor da água, 

sendo mais escura nos indivíduos que vivem em rios de água preta e mais clara nos 

de água barrenta. É uma espécie endêmica das bacias do Amazonas e Orinoco, 

sendo muito comum em lagos de várzea. De acordo com sua biologia é um animal 

onívoro, mias há variações ontogênicas na alimentação, os adultos consomem 

basicamente frutos e sementes, tendo zooplâncton como complemento e os juvenis 

ingerem algas filamentosas, arroz silvestre, insetos, cladóceras, copepodas e larvas 

de quironomídeos. É o único peixe de grande porte na Amazônia que possui rastros 

branquiais longos e fortes dentes molariformes. Seu estômago é volumoso 

chegando a 9% do peso do seu corpo quando cheio. No período de seca permanece 

no leito dos rios; penetra nos afluentes de menor porte para explorar as matas 

alagadas na enchente e na cheia. A maturidade sexual é de 3,5 a 4 anos, quando 

atinge cerca de 6,3 kg; período de vida longo, de pelo menos 13 anos. Fecundidade 

alta, aumentando com o tamanho e peso das fêmeas. A importância econômica é 

destacada, pois se trata do peixe mais importante na pesca e piscicultura da região 

amazônica (SANTOS, 2006; SOARES, 2008).   

  

 
Figura 01. Tambaqui (Colossoma macropomum) 

                                           Fonte: SOARES (2008).  
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3.4. Industrialização do pescado 
Com o surgimento de grandes indústrias de beneficiamento, o processo de 

industrialização de pescado vem crescendo de forma constante (OLIVEIRA et al., 

2006). Os processos de manipulações do pescado nas indústrias geram resíduos de 

alto impacto ambiental e de difícil descarte, que devem ser corretamente manejados, 

se considerado o adequado gerenciamento ambiental e o desenvolvimento de 

tecnologias para o seu aproveitamento integral (OETTERER, 2002).  

A bioconversão desses resíduos (aparas, carnes escuras, cabeças, vísceras 

e carcaças), na forma de silagem, pode fornecer proteína de boa qualidade com 

níveis desejáveis de aminoácidos e alta digestibilidade (VIDOTTI et al., 2003). 

 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 
4.1. Coleta das amostras 

As amostras de carcaças, espinhas, vísceras e escamas provenientes de 

resíduos de filetagem de tambaqui, foram obtidas no frigorífico Frigopeixe Amazônia 

localizado na rua Urucará 1194A no bairro da Cachoeirinha no Município de 

Manaus-Am. Após a coleta desses resíduos foram armazenados entre camadas de 

gelo e em sacos de ráfia sendo imediatamente transportados para o laboratório de 

Tecnologia do Pescado da UFAM/FCA/DEPESCA, onde foram processadas.  

 
Figura 02. Frigopeixe Amazônia na rua Urucará. 
Fonte: https://www.googleearth.com.br/maps/place. 
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4.2. Preparo da Silagem 
Os resíduos foram triturados em moedor elétrico e o conteúdo total após a 

moagem foi pesado em balança digital. Após homogeneização manual, a massa foi 

dividida com a adição de ácidos e concentrações diferentes em relação ao peso do 

resíduo moído. Esses resíduos foram distribuídos para nove baldes de polietileno 

com tampa e capacidade para 10 litros, com 5 kg de resíduo + 3% de ácidos em 

cada balde, ou seja, três repetições de cada tratamento. Foi observado o controle 

diário do pH e o revolvimento da massa até a estabilização do mesmo próximo a 4 

(PIMENTA, 2008). 

Foram realizados três tratamentos em triplicata com as seguintes misturas de 

resíduos triturados e ácidos: T1- resíduos + 3% de ácido fórmico e cítrico (1:0,75); 

T2 – resíduos + 3% de ácido propiônico e fórmico (3:1); e T3 – resíduos + 3% ácido 

cítrico e ácido acético.  

Em todas as misturas foram adicionados 0,01 % de ácido ascórbico e 0,02% 

de BHT. 

O controle diário do pH foi realizado após o revolvimento da massa, até a 

estabilização próximo a 4. 

 

4.3. Composição centesimal  
As analises foram realizadas nos resíduos homogeneizados e também nas 

silagens elaboradas dos resíduos da espécie estudada, e constaram das seguintes 

determinações percentuais:  

 

4.3.1. Umidade 
Corresponde à perda em peso sofrida pelo produto quando aquecido, 

condições nas quais a água é removida. Neste estudo, a determinação da perda de 

massa das amostras foi realizada através da secagem em estufa por um período de 

24hs a 120˚C até atingir peso constante.  

 

4.3.2. Cinza 
Corresponde ao resíduo orgânico obtido por aquecimento de um produto em 

temperatura próxima a 550-570ºC, após a queima da matéria orgânica. Nem sempre 

este resíduo representa toda substância inorgânica presente na amostra, pois 
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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 mufla a 550ºC até apresentar cor cinza ou branca (A.O.A.C.,1990). 

 
4.3.3. 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 ácida 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 serão efetuados multiplicando-se a porcentagem de Nitrogênio Total pelo 

fator 6,25 específico para carnes, para estimar o percentual de proteínas.  

 
4.3.4. Lipídios Totais  

Realizado pelo método de Bligh & Dyer (1959), usando clorofórmio, metanol e 

água; neste método são retiradas todas as classes de lipídios (neutros, fosfolipídios 

e glicolipídios).  

 

4.3.5. Nifext  
Fração não nitrogenada. Em pescado é representada 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 (A.O.A.C., 1990).  

 

4.4. 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: 

 

PB = Proteína bruta EE = Extrato etéreo 

ENN = Extrato não nitrogenado EB = Energia bruta 

FB = Fibra bruta  
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4.5. Análises físico-químicas de qualidade  
Foram analisados o pH e a acidez titulável pelo método de acidez álcool-

solúvel, utilizando-se indicador fenolftaleína e solução de hidróxido de sódio 0,1 N, 

conforme as Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (SÃO PAULO, 2008). 

 

4.6. Análises microbiológicas 
As análises de contagem total de microrganismos mesófilos e contagem total 

de bolores e leveduras foram realizadas de acordo com (ICMSF, 1988). Para a 

contagem total de microrganismos aeróbios mesófilos foi utilizado o meio PCA (Agar 

padrão para contagem) e a estufa incubadora regulada a 35˚C. Já para a contagem 

de bolores e leveduras utilizou-se o meio PDA-antibióticos (Agar batata dextrose 

com antibióticos). O método de plaqueamento utilizado foi o de superfície. Os 

ensaios microbiológicos foram desenvolvidos no laboratório de Tecnologia do 

Pescado da UFAM/FCA/DEPESCA, setor de microbiologia. 

 

4.7. Análise estatística 
As análises físico-química foi expressa com média aritmética e desvio padrão. 

E para valores diferentes foram atribuídas nos tratamentos comparações por 

ANOVA e em caso de significância foi utilizado o teste Tukey. 

 

 

5.RESULTADOS  E DISCUSSÃO 
Os valores encontrados para o pH durante a estabilização da silagem de 

resíduos de tambaqui estão apresentados na Tabela 1.  

 
Tabela 1. Valores de pH das silagens confeccionadas com resíduos de tambaqui 

sob três tratamentos com ácidos. 

Tempo(dia) 
pH das silagens ácidas de resíduos de tambaqui 

T- 1 T- 2 T-3 
1 3,82 4,41 4,56 

30 3,53 4,11 4,32 
60 3,54 4,12 4,37 

T- 1 (Fórmico + Cítrico), T- 2 (Propiônico + Fórmico) e T- 3 (Cítrico + Acético). 
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Backhoff (1976) comenta que a silagem covencional é acidificada a um pH 

entre 3,9 – 4,2 a qual, em três dias, a uma temperatura ambiente de 27 a 30°C, se 

liquefaz o suficiente para restabelecer a camada de lipídios, conservando a atividade 

enzimática por vários meses. 

Para o  T-1 o maior valor de pH observado foi 3,54 para 60 dias. Esse 

resultado está acima do valor encontrado por Carmo (2009), a qual obteve pH de 

3,17 para 28 dias (silagem ácida de resíduo de tilápia) e abaixo dos resultados 

encontrados por Hisano (2012), utilizando concentrações de 1:0,75 para o ácido 

fórmico e ácido cítrico (silagem ácida de vísceras de surubim), o qual verificou pH na 

faixa de 3,72 durante 60 dias.  

O valor encontrado para T-2 após 60 dias foi de 4,12 mantendo-se um pouco 

elevado comparado ao de Backhoff (1976). 

Boscolo (2010) resalta que com 5% de ácido acético adicionado aos resíduos 

da filetagem de tilápia observou pH de 4,6 em 60 dias. No T-3 foi utilizado uma 

concentração menor desse ácio, 3% para Cítrico + Acético e obteve pH menor de 

4,37 para o mesmo período. 

A acidez titulável dos resíduos homogeneizados com ácidos estão 

especificados na Tabela 2. 

A acidez titulável para a silagem de pescado dos resíduos homogeneizados 

com ácidos foram muito inferiores do encontrado por Junior (2013a), em média de 

(10,95±0,87), onde desenvolveu uma pesquisa voltada a produção de resíduos de 

pescado. Essa discrepância em demasia, pode ser atribuída à fermentação por ação 

microbiana, diferente da fermentação ácida utilizada na obtenção da silagem 

empregada no presente trabalho.  

 

Tabela 2: Acidez titulável dos resíduos de tampbaqui homogeneizados com ácidos. 

 
Acidez titulável 

Tempo (dia)  T1 T2 T3 

1 0,94 ± 0,01 1,27 ± 0,03 1,47 ± 0,01 
30 2,01 ± 0,04 2,11 ± 0,02 2,14 ± 0,01 
60 2,28 ± 0,01 2,18 ± 0,01 2,22 ± 0,02 
90 2,17 ± 0,05 2,15 ± 0,03 2,13 ± 0,02 

T1 (Ácido Fórmico + Ácido Cítrico); T2 (Ácido Fórmico + Ácido Propiônico); T3 (Ácido Cítrico + Ácido 

Acético). 
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Já em questão das médias dos índices, ao fazermos uma comparação com a 

legislação verificamos que os índices estabelecidos pela ANVISA na Portaria nº 19, 

de 15 de março de 1999, índice de acidez máximo é de 2,8 contudo, todas as 

silagens atenderam à legislação vigente.    

Aguiar (2014) obteve na acidez da silagem de coproduto de pescado superior 

ao T2, mas inferior ao T3 deste trabalho, porém todos dentro das normas 

estabelecidas pela ANVISA. 

Na Tabela 3 estão apresentados os valores médios de umidade (UM), cinzas 

(CZ), lipídeos (LP) e proteína bruta (PB) da silagem de resíduos da indústria de 

filetagem de tambaqui e dos ensilados homogeneizados com ácidos. 

 

Tabela 3. Análise da composição centesimal dos resíduos de tambaqui e de suas 
silagens homogeneizadas com ácidos. 
 

Fração 
Composição centesimal (%) 

in natura 1T-1 T-2 T-3 

Umidade 55,84 ± 0,28 8,04 ± 0,17a 7,32 ± 0,15b 7,34 ± 0,23b 

Cinza 7,62 ± 0,34 7,18 ± 0,20a 7,05 ± 0,54a 7,42 ± 0,69a 

Lipídios 18,96 ± 0,10 38,73 ± 0,56a 39,94 ± 0,37b 39,81 ± 0,29b 

Proteína 16,67 ± 0,37 44,52 ± 1,42a 44,9 ± 0,99a 44,51 ± 0,91a 
2NIFEXT 0,88 1,52 ± 0,18a 0,77 ± 0,16b 0,89 ± 0,05b 

1T-1 (Ácido Fórmico + Ácido Cítrico); T-2 (Ácido Fórmico + Ácido Propiônico); T-3 (Ácido Cítrico + 
Ácido Acético). 2fração não nitrogenada. Os valores constituem-se em média de três repetições ± 
desvio padrão; letras iguais na mesma linha não diferem significativamente a p< 0,05. 
 

Os teores de Umidade encontrados neste trabalho estão apresentados na 

Tabela 2. Resultados similares aos detectados por Santos (2000) quando 

elaborando silagem biológica de resíduo de pescado obteve valores de 6,69 a 

7,08%. Os teores de proteína ficaram acima de 44% nos três tratamentos, abaixo do 

encontrado por Pimenta (2007), que apresentou valores de proteína de 48,3%, mas 

superiores ao publicado por Vidotti e Gonçalves (2006) em trabalho utilizando 

resíduo de tilápia, com teor de 39,6%. Diversos autores relatam que a semelhança 

dos teores proteicos da silagem está relacionada à matéria prima que lhe deu 

origem, evidenciando seu grande potencial para aproveitamento na aquicultura 

(BORGHESI; FERRAZ de ARRUDA; OETTERER, 2007).  
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Os resultados para lipídios revelaram alta concentração deste nutriente 

variando de 38,73% a 39,94% nas silagens elaboradas com ácido fórmico/cítrico e 

fórmico/propiônico respectivamente. Próximos aos resultados de Hisano (2012) 

quando realizando trabalho de silagem ácida a partir de vísceras de surubim 

obtiveram 36,97% de lipídios. 

 Ramos et al. (1994) descrevem como um dos pontos positivos que os lipídios 

provenientes da silagem podem promover a redução da solubilização excessiva da 

proteína, proporcionando assim, melhor qualidade. 

Boscolo (2010) obteve em suas análises de umidade in natura de tilápia 

67,42%, assim como no trabalho de Vidotti (2011) 73% para resíduos de carne 

mecanicamente separada (CMS) de tilápia. Esses valores são elevados, comparado 

ao presente estudo realizado de 55,84% nos resíduos de tambaqui in natura. Os 

resíduos de filé de tambaqui para Sales (2013) ficou entre 6,6% de lipídios, com 

relação ao presente trabalho de resíduos contendo vísceras, obteve-se valor 

elevado de 18,96%.  

Os resultados das análises de Coliformes Totais, Coliformes Termotolerantes, 

Mesófilos e Fungos estão apresentados na tabela 4. 

 

Tabela 4: Análises microbiológicas da silagem ácida de resíduos do beneficiamento 
de tambaqui ao longo do período de estocagem. 

 Coliformes totais 
(NMP.g-1) 

Coliformes 
termotolerantes 

(NMP. g-1) 

Mesófilos (UFC.g-1) Fungos (UFC.g-1) 

Tempo 
(dia) 

1T-1 T-2 T-3 T-1 T-2 T-3 T-1 T-2 T-3 T-1 T-2 T-3 

0 Neg. Neg. 9,1 Neg. Neg. Neg. <10 <10 2,3X102 <10 <10 <10 

30 Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. <10 <10 1X102 <10 <10 <10 

60 Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. <10 <10 Neg. <10 <10 <10 

NMP – Número mais provável; UFC – unidade formadora de colônia. 
1T-1 (Ácido Fórmico + Ácido Cítrico); T-2 (Ácido Fórmico + Ácido Propiônico); T-3 (Ácido Cítrico + 
Ácido Acético). 
 

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2001) estabelece que a 

denominação de "coliformes a 45ºC" é equivalente à denominação de "coliformes 

termotolerantes" para pescados. 
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As análises de coliformes totais e microrganismos mesófilos no tempo zero-

T0 apresentaram leve contaminação inicial de no Tratamento 3, mas após os 30 e 

60 dias, manteve-se livre de microrganismos. Entretanto nas contagens de 

coliformes termotolerantes e de bolores e leveduras os resultados foram negativos 

para todos os tratamentos.  

Segundo Boscolo (2010) nos resíduos de tilápia triturada com adição de 5% 

de ácido acético constatou-se ausência de Coliformes Totais em 25g de amostras 

(<0,3 UFC/g), corroborando com os resultados do atual experimento que também se 

manteve negativo. 

6. CONCLUSÃO 
 

A silagem ácida produzida de resíduos de tambaqui apresentou boas 

características nutricionais e manteve-se estável por 60 dias, podendo ser 

recomendada sua utilização na composição de rações para animais de pequeno e 

médio portes.    
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