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Desenvolvimento e caracterização centesimal, microbiológica e sensorial de 

hidrolisados protéicos de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) 

RESUMO 

A tilápia do Nilo é uma espécie que vem se destacando nos últimos anos por diversos 

motivos, no entanto, durante sua filetagem há um sub aproveitamento de suas aparas, o que 

resulta no desperdício de riquíssimas fontes protéicas que poderiam ser utilizadas na 

alimentação humana. Uma alternativa para esses resíduos pode ser o desenvolvimento de 

hidrolisados protéicos, os quais são elaborados utilizando-se enzimas que hidrolisam as 

proteínas em pequenos peptídeos e aminoácidos livres, podendo ser utilizados em dietas para 

pacientes com dificuldade ou incapacidade na absorção de proteínas intactas, como a limentos 

hipoalergênicos, para o tratamento de doenças hepáticas, como suplementos protéicos e 

também como flavorizante em alimentos. Nesse sentido, o presente estudo teve como 

objetivo, desenvolver hidrolisados protéicos de cortes em “V” de tilápia do Nilo e empanados 

de peixe com inclusão parcial dos hidrolisados e caracterizá- los com relação à composição 

centesimal, microbiológica e sensorial. A matéria prima utilizada para a obtenção dos 

hidrolisados protéicos foram cortes em “V” da filetagem de tilápias do Nilo e enzimas 

comerciais, uma obtida de Bacillus (H1) e a outra extraída do látex do mamão papaia  (H2). 

Os hidrolisados foram preparados em um simulador de reator composto por um agitador 

mecânico e um aquecedor elétrico. Para controle das condições de hidrólise foram 

monitorados o pH e a temperatura até que estivessem nas condições ótimas enzimáticas. Após 

determinado tempo de hidrólise, encerrou-se o processo com a inativação térmica das enzimas 

e filtração dos produtos obtidos. Posteriormente foram determinados os graus de hidrólise de 

cada hidrolisado. Para a verificação de sua aplicação, foram desenvolvidas três formulações 

de empanados, uma sem inclusão de hidrolisado, outra com a inclusão de 8% do hidrolisado 

(H1) e a outra com inclusão de 8% do hidrolisado (H2). Foram realizadas análises de 

umidade, proteína, extrato etéreo, matéria mineral e carboidratos dos hidrolisados e dos 

empanados. Para controle das condições higiênicas e sanitárias dos produtos finais realizou-se 

análises microbiológicas de Staphylococcus coagulase positiva, Salmonella sp, coliformes 

termotolerantes, bolores, leveduras, mesófilos e psicrotróficos. Para a verificação da aceitação 

dos empanados, realizou-se análise sensorial com 35 provadores voluntários. Os graus de 

hidrólise determinados foram de 14,76% para H1 e 13,17% para H2. Os hidrolisados 

apresentaram 81,42 e 70,98% de umidade, 13,61 e 14,62% de proteína, 3,45 e 2,78% de 



 
 

extrato etéreo e 2,68 e 2,03% de matéria mineral, respectivamente para o H1 e H2. Já os 

empanados obtiveram 62,32, 64,18 e 65,05% de umidade, 12,36, 12,69 e 13,02% de proteína, 

2,93, 2,84 e 2,79% de extrato etéreo, 1,28, 1,46 e 1,49% de matéria mineral e 21,11, 18,83 e 

17,65% de carboidratos respectivamente para os empanados com o hidrolisado H1, com o 

hidrolisado H2 e os sem hidrolisado. Com relação aos resultados microbiológicos, tanto os 

hidrolisados quanto os empanados apresentaram valores bem abaixo do que a legislação 

brasileira vigente permite. Quanto à análise sensorial todos os empanados foram muito bem 

aceitos pelos provadores. Portanto, a hidrólise enzimática mostrou-se como um processo 

eficiente na obtenção de proteínas hidrolisadas a partir de uma matéria prima de baixo valor 

agregado, apresentando ótima qualidade nutricional e bons graus de hidrólise que permitem 

sua utilização tanto como flavorizantes em alimentos como para o tratamento de doenças 

específicas. Além disso, a inclusão de hidrolisados protéicos de pescado na formulação de 

empanados de peixe é uma boa alternativa para substituição  parcial da carne, já que 

mantiveram seu valor nutricional além de serem bem aceitos pelos consumidores e 

apresentarem boa qualidade sanitária. 

Palavras-chave: proteína, hidrolise enzimática, empanados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Development and proximate, microbiological and sensory characterization of 

Nile tilapia (Oreochromis niloticus) protein hydrolyzed 

ABSTRACT 

The Nile tilapia is a specie that has been highlighted in recent years for various reasons, 

however, during their filleting there is a sub use of its chips, resulting in very rich protein 

sources waste that could be used in food. An alternative for these waste can be the 

development of protein hydrolyzed, which are constructed using enzymes that hydrolyze 

proteins into small peptides and free amino acids, that can be used in diets for patients with 

difficult or disability in the absorption of intact protein, as hypoallergenic food for liver 

diseases, as protein supplements and as a flavoring in foods. In this sense, this present study 

aimed to develop protein hydrolyzed of Nile tilapia “V” cuts and breaded fish with partial 

inclusion of hydrolyzed and characterized them with respect to chemical composition, 

microbiological and sensory. The raw material used to obtain the protein hydrolyzed were 

Nile tilapia “V” cuts and commercial enzymes, one obtained from Bacillus (H1) and other 

extracted from papaya latex (H2). The hydrolyzed were prepared in a simulator reactor 

consists of a mechanical stirrer and an electrical heater. For the hydrolyze condition control 

were monitored the pH and temperature until that were optimal enzymatic condition. After 

some times of hydrolyze, the process ended with the thermal enzyme inactivation and 

filtration of the obtained products. After that, were determined the hydrolysis degree of each 

hydrolyzed. To verify their application, three breaded formulation were developed, one 

without hydrolyzed, one with 8% of hydrolyzed (H1) inclusion and one with 8% of 

hydrolyzed (H2) inclusion. Were realized moisture, protein, lipids, ash and carbohydrate 

analysis of the hydrolyzed and breaded. To control the hygienic and sanitary conditions of the 

final products were carried out microbiological analysis of positive Staphylococcus coagulase, 

Salmonella sp, thermotolerant coliforms, molds, yeasts, mesophilic and psychrotophic. To 

verify the breaded acceptation, was carried out the sensorial analys is with 35 volunteer tasters. 

The determined hydrolysis degrees were 14,76% for H1 and 13,17% for H2. The hydrolyzed 

showed 81,42 and 70,98% for moisture, 13,61 and 14,62% for protein, 3,45 and 2,78% for 

lipids and 2,68 and 2,03% for ash, respectively for H1 and H2. The breaded showed 62,32; 

64,18 and 65,05% for moisture, 12,36; 12,69 and 13,02% for protein, 2,93; 2,84 and 2,79% 

for lipids, 1,28, 1,46 and 1,49% for ash and 21,11; 18,83 and 17,65% for carbohydrates, 

respectively for H1 hydrolyzed, H2 hydrolyzed and without hydrolyzed. With relation to 



 
 

microbiological results, for both as a hydrolyzed as well breaded had values below to the 

current Brazilian legislation allows. According to sensory analysis all of breaded were good 

acceptance. So, the enzymatic hydrolysis showed as an efficient process to obtain hydrolyzed 

protein from a low value added raw material, showing excellent nutritional quality and great 

hydrolysis degrees which allow its use both as a flavoring in foods such as to treat specific 

diseases. Moreover, the inclusion of fisheries protein hydrolyzed in fish breaded formulation 

is a great alternative to partial substitution of meat, as it keeps its nutritional value and are 

well accepted by consumers and presents good sanitary quality. 

Keywords: protein, enzymatic hydrolysis, breaded. 
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INTRODUÇÃO 

A tilápia do Nilo é uma espécie que vem se destacando nos últimos anos por se 

adaptar a diversas condições de cultivo e alimentação, apresentar sabor suave e sem espinhas 

intramusculares, características estas que facilitam sua filetagem e comercialização. No 

entanto, há um sub aproveitamento do pescado, já que seu principal modo de comercialização 

é sob a forma de filé, com um rendimento de aproximadamente 30%. 

Aparas retiradas do filé têm sido muitas vezes descartadas juntamente com carcaças e 

outros resíduos e utilizadas na fabricação de farinhas e óleos para a alimentação animal, 

desperdiçando fontes protéicas que poderiam ser destinadas para a elaboração de diversos 

produtos para a alimentação humana, agregando- lhes valor e incrementando os lucros das 

indústrias filetadoras. 

Uma alternativa para esses resíduos pode ser o desenvolvimento de hidrolisados 

protéicos, os quais são elaborados utilizando-se enzimas que hidrolisam as proteínas em 

pequenos peptídeos e aminoácidos livres. 

Esses hidrolisados apresentam uma vasta aplicação como, por exemplo, fortificação 

em bebidas, ingredientes pré digeridos para nutrição enteral e parenteral, preparação de 

peptídeos isolados para funções fisiológicas benéficas, como ingredientes de cultura de 

células para crescimento microbiológico, além de ingredientes em cosméticos e produtos de 

saúde (FITZGERALD & CUINN, 2006).  

Além dessas, os hidrolisados também podem ser utilizados como suplementos 

protéicos em vários produtos caseiros, tais como pães, muffins, biscoitos e barras de cereais. 

Além de poderem ser incluídos em formulações de hambúrgueres, pastas como macarrão e 

noodles e produção de flavour de pescado (DINIZ & MARTIN, 1999). 

No entanto, para que apresentem características desejáveis, alguns parâmetros devem 

ser controlados, como a concentração da proteína, relação enzima/substrato, pH, temperatura 

e tempo de hidrólise. O conhecimento desses fatores é importante, uma vez que sua 

otimização é essencial para desenvolver um processo ótimo e econômico (KUROZAWA, 

PARK & HUBINGER, 2009). 

Dessa forma, a hidrólise protéica é uma tecnologia desenvolvida com o objetivo de 

agregar valor, funcionalidade e ampliar a utilização de matérias primas pouco valorizadas. 

Através desse processo é possível modificar as propriedades químicas, físicas e biológicas das 

proteínas (GIONGO, 2006) sem alterar seu valor nutritivo. 

Nesse sentido, é importante que estudos sejam realizados a respeito desse processo e 

suas aplicações. 
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OBJETIVOS 

Objetivo geral 

Desenvolver e caracterizar hidrolisados protéicos, a partir da hidrólise enzimática de 

cortes em “V” de filés de tilápia do Nilo e incluí- los em produtos processados para 

alimentação humana. 

Objetivos específicos 

1. Aproveitar resíduo da filetagem da tilápia do Nilo para o desenvolvimento de 

hidrolisados protéicos;  

2. Incluir os hidrolisados obtidos em empanados de peixe; 

3. Analisar as composições centesimais e microbiológicas da matéria prima, dos 

hidrolisados e dos empanados; 

4. Avaliar sensorialmente os empanados de peixe com e sem hidrolisados; 

5. Determinar o grau de hidrólise de cada hidrolisado protéico. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) 

As tilápias compõem o grupo de peixes que mais cresce em termos de comercialização 

mundial, principalmente em decorrência da produção destas espécies pela China e outros 

países emergentes como o Brasil (HEMPEL, 2002 apud ZIMMERMANN & 

FITZSIMMONS, 2004). 

Nativas da África, Israel e Jordânia, as tilápias se espalharam pelo mundo nos últimos 

50 anos e hoje são produzidas em mais de 100 países em diversos climas, sistemas de 

produção e salinidade (ZIMMERMANN & FITZSIMMONS, 2004).  

No Brasil, segundo Boscardin (2008), as tilápias foram introduzidas pela Secretaria da 

Agricultura do estado de São Paulo, em 1952, a fim de conter a proliferação de algas e 

macrófitas aquáticas em represas. A espécie mais difundida é a Oreochromis niloticus, trazida 

ao Brasil em 1971 pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), 

procedente da Costa do Marfim, África (CASTAGNOLLI, 1992). Foi inserida em açudes 

públicos do nordeste visando o consumo de proteínas de alto valor biológico pela população 

daquela região. A tilápia passou a ser a espécie mais cultivada no país a partir de 2002, 

passando a constituir 26% do total produzido pela aquicultura nacional em 2004 

(BOSCARDIN, 2008). 

Segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura (2010), a produção de tilápias no Brasil 

tem apresentando crescimento contínuo desde 1994. Essa produção promoveu um 

crescimento de 105% entre os anos de 2003 a 2009, representando 39% do total de pescados 

provenientes da piscicultura continental. 

Esse crescimento é decorrente da existência de um grande número de informações a 

respeito de sua biologia e condições zootécnicas, permitindo exce lentes condições de cultivo, 

tornando-a, uma das espécies com maior potencial para aquicultura (BOSCARDIN, 2008; 

NEU, 2011). 

Essa espécie é uma das mais desejadas para a criação, principalmente por apresentar 

um ciclo de cultivo consideravelmente curto, carne de ótima qualidade e bom paladar, com 

ausência de espinhas intramusculares que possibilita a filetagem e industrialização da carcaça. 

Tendo em vista que seu principal modo de comercialização é sob a forma de filé, o que 

representa um rendimento inferior a 42%, com médias de 30 a 38%, seu sub aproveitamento 

resulta em uma geração exacerbada de resíduos (MACEDO-VIEGAS & SOUZA, 2004). 

O termo resíduo refere-se às sobras e aos subprodutos de processamento dos alimentos 

que apresentam baixo valor comercial (ARRUDA, 2004).  
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A geração de resíduos de frigorífico de peixes, principalmente da indústria de 

filetagem de tilápias representa, em média 70% da matéria prima, sendo extremamente 

necessário o seu aproveitamento para a redução do impacto ambiental, já que estes resíduos 

geralmente não têm um destino correto e regular (VIDOTTI, 2009). Grande parte é descartada 

em rios ou enterrados em locais inadequados. Com isto ocorrem problemas não só ambientais, 

mas também econômicos (SANTA ROSA, 2009). 

A cabeça, carcaça e vísceras das tilápias constituem 54% dos resíduos, a pele 10%, 

escamas 1% e as aparas dorsais, ventrais e do corte em “V” do filé, 5% (VIDOTTI, 2009).  

Desse total de 5%, 15% são provenientes do corte em “V”, para a retirada de espinhas 

remanescentes no filé, e 85% são provenientes do corte dorsal e ventral para sua padronização 

(VIDOTTI & BORINI, 2006). Estes podem ser destinados para a elaboração de produtos com 

valor agregado para alimentação humana (VIDOTTI, 2009). 

Embora haja um sub aproveitamento dos cortes em “V” de tilápias, estes e os produtos 

desenvolvidos a partir deles devem ser encarados como uma forma de agregar valor ao 

pescado e aumentar o retorno financeiro para o produtor. Afinal, são partes que contém o 

mesmo sabor e praticamente as mesmas qualidades nutritivas que o filé, sendo necessário 

apenas separá- los da carcaça em vez de, juntamente com pele, cartilagem e vísceras, serem 

transformados em farinha e óleo de peixe, estes de baixo valor agregado (SEBRAE, 2008). 

A transformação desses resíduos em diferentes produtos gera uma nova fonte de renda 

para as beneficiadoras, incrementando assim sua receita. Dessa forma, é de suma importância 

o desenvolvimento de novas tecnologias focadas na transformação dos resíduos da filetagem 

da tilápia para a alimentação humana (SANTA ROSA, 2009). Nesse sentido, a produção de 

hidrolisados protéicos obtidos a partir de resíduos de peixes, além de minimizarem os problemas 

com os resíduos industriais, podem servir como uma nova fonte protéica a ser incorporada tanto 

em alimentos quanto em rações animais (ARASAKI, 2000), prevenindo prejuízos ambientais e  

econômicos e gerando empregos diretos e indiretos no setor. 

Importância das Proteínas na Alimentação 

As proteínas são macromoléculas complexas que realizam as mais variadas funções no 

organismo, desde o transporte de nutrientes e metabólitos à catálise de reações biológicas, 

sendo os constituintes básicos da vida. 

São formadas por aminoácidos associados entre si através de ligações peptídicas. São 

vinte os aminoácidos frequentemente encontrados na natureza e, seu número, sequência, 

tamanho da cadeia formada e conformação molecular tridimensional é que definem a 
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diversidade e as propriedades das proteínas (BOBBIO & BOBBIO, 2003; RIBEIRO & 

SERAVALLI, 2004). 

Algumas peculiaridades do organismo humano e a importância das proteínas em seu 

funcionamento determinam a necessidade de que esse nutriente seja fornecido atravé s da dieta 

alimentar, sendo necessário não somente em quantidade, mas também em qualidade 

(RIBEIRO & SERAVALLI, 2004). 

Dessa forma, as proteínas fornecem aminoácidos essenciais, nitrogênio para síntese de 

aminoácidos não essenciais e todas as outras substancias nitrogenadas do organismo, além de 

energia (VIEIRA, 2003a). 

Proteínas são consideradas com um bom valor biológico quando possuem todos os 

aminoácidos essenciais em proporções apropriadas, assim, produtos animais (carnes, leite e 

ovos) são fontes de proteínas de alto valor biológico. Já as proteínas de origem vegetal 

geralmente são deficientes em um ou mais aminoácidos essenciais (VIEIRA, 2003a). 

A deficiência desse nutriente na dieta pode acarretar distúrbios nutricionais severos 

como emagrecimento, anemia, hipoproteinemia, letargia e edema, além do conhecido 

kwashiorkor que é a privação de proteínas que ocorre em indivíduos que estão consumindo 

carboidratos (VIEIRA, 2003a; MAHAN & ESCOTT-STUMP, 2005). 

A deficiência de proteínas foi um sério problema no passado, principalmente nos 

países em desenvolvimento, nos quais havia grande escassez de alimentos protéicos. Uma 

provável solução para a diminuição dessas ocorrências é a utilização de fontes alternativas e o 

desenvolvimento de tecnologias que maximizam o aproveitamento dos alimentos 

(CENTENARO, 2007). 

Os peixes podem ser utilizados com essa finalidade, principalmente por apresentarem 

uma carne rica em proteínas. Estas apresentam alto valor nutritivo, com balanceamento de 

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

lisina, aminoácido limitante em cereais como arroz, milho e farinha de trigo (OGAWA & 

MAIA, 1999). 

Além da importância fisiológica e bioquímica para o organismo, as proteínas 

apresentam outras propriedades que são importantes na elaboração de alimentos, sendo estas 

chamadas de propriedades funcionais. 

O termo propriedade funcional é definido como toda propriedade não nutricional que 

influi no comportamento de certos componentes de um alimento (ORDÓÑEZ et al., 2005). 



19 

Nos alimentos, as proteínas exercem várias e importantes propriedades funcionais, 

tornando-as importante ingrediente utilizado na fabricação dos mais variados alimentos  e 

bebidas (RIBEIRO & SERAVALLI, 2004; ZIEGLER, 2006).  

Há dificuldade na avaliação das propriedades funcionais das proteínas, em função da 

grande diversidade de estruturas e conformações, além de possíveis interações com outros 

componentes dos alimentos como lipídios, carboidratos, água, íons, e outras proteínas 

(RIBEIRO & SERAVALLI, 2004). 

Apesar das diversas pesquisas realizadas atualmente, a complexidade dos sistemas 

alimentícios é tão grande que, até o momento não se chegaram a conclusões totalmente 

satisfatórias (ORDÓÑEZ et al., 2005). 

A adição de enzimas que hidrolisam as proteínas dos alimentos é um processo de 

importância considerável, pois pode melhorar as propriedades físicas, funcionais e sensoriais 

da proteína nativa, sem prejudicar seu valor nutricional (KRISTINSSON & RASCO, 2000). 

Modificações Enzimáticas das Proteínas 

Enzimas são substâncias orgânicas, formadas no interior de células vivas, mas capazes 

de agir também fora delas. Quimicamente são proteínas com uma estrutura especial, contendo 

um centro ativo (apoenzima) e algumas vezes um grupo não protéico (coenzima). São muito 

importantes na tecnologia de alimentos pelo papel que desempenham no seu processamento e 

deterioração (BOBBIO & BOBBIO, 2003). 

A adição de enzimas sobre substratos protéicos é frequentemente utilizada com a 

finalidade de clivar as ligações peptídicas, transformando as proteínas intactas em peptídeos 

de diferentes tamanhos e aminoácidos livres, o que é chamado de hidrólise. 

A hidrólise protéica é uma tecnologia desenvolvida com o objetivo de agregar valor, 

funcionalidade e ampliar a utilização de matérias primas pouco valorizadas. Através desse 

processo é possível modificar as propriedades químicas, físicas e biológicas das proteínas 

(GIONGO, 2006). De acordo com o mesmo autor, a utilização de enzimas como agentes de 

modificação de propriedades funcionais de proteínas têm se difundido bastante na indústria de 

alimentos. As enzimas mais utilizadas para esse fim são as proteases, que se destacam de vido 

às suas aplicações comerciais e às vantagens que apresentam em relação aos demais agentes 

utilizados para este fim. 

O processo de hidrólise de proteínas pode ser realizado por métodos alcalinos, ácidos 

ou enzimáticos, sendo que esse último proporciona vantagens sobre os demais: a 

especificidade da ação da enzima, sendo possível controlar as características do produto final; 
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digestão sob condições moderadas, evitando pH e temperaturas extremas, que poderiam 

prejudicar a qualidade nutritiva do hidrolisado; processo de hidrólise controlada através da 

inativação da enzima pelo aquecimento; atrativas propriedades funcionais e nenhuma 

destruição dos aminoácidos, dessa forma a proteína retém seu valor nutritivo (DINIZ & 

MARTIN, 1999). Além disso, as enzimas podem ser empregadas, geralmente, em 

concentrações muito baixas, sendo desnecessária sua remoção após a finalização do processo 

de hidrólise (ZAVAREZE et al., 2009). 

Os parâmetros mais importantes a serem controlados na hidrólise são a concentração 

da proteína, relação enzima/substrato, pH e temperatura. Além da especificidade e 

propriedades da enzima, existem outros parâmetros responsáveis pela trajetória da reação de 

hidrólise da proteína (ROMAN & SGARBIERI, 2005). 

O conhecimento desses fatores é importante, uma vez que a otimização dos 

parâmetros da hidrólise enzimática da carne é essencial para desenvolver um processo ótimo e 

econômico (KUROZAWA, PARK & HUBINGER, 2009). 

O controle das condições de hidrólise enzimática e a escolha correta da enzima 

permitem a obtenção de produtos com características adequadas, a uma dada aplicação na 

formulação de alimentos. Este processo possui influência no tamanho molecular, 

hidrofobicidade e nos grupos polares do hidrolisado (KUROZAWA, 2009).  

A maioria das enzimas utilizadas na solubilização das proteínas são obtidas a partir de 

plantas, animais ou microrganismos, conforme pode ser observado na Tabela 1. 

Tabela 1: Enzimas usadas na hidrólise enzimática de proteínas do pescado. 

Protease Origem 

pH de máxima 

atividade 

proteolítica 

Temperatura 

(°C) de máxima 

atividade 

proteolítica 

Microbiana    
Alcalase Bacillus licheniformis 6,5-8,5 50-70 
Neurase Bacillus subtilis 5,5-7,5 45-55 

Pronase Streptomyces griséus 7,0-9,0 37 
Animal    

Quimiotripsina Bovina/suína 7,0-9,0 40 
Pancreatina Bovina/suína 7,0-9,0 40 
Pepsina Bovina/suína 2,0-4,0 40 

Tripsina Bovina/suína 7,0-9,0 40 
Planta    

Bromelina Caule do abacaxi 5,0-8,0 50-60 
Ficina Látex de figo 5,0-8,0 30-50 
Papaína Mamão 5,0-70 65-80 
Fonte: Ogawa e Maia, 1999. 
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Essas proteases podem ser classificadas por seu modo de ação (endo e exo-atividade) 

ou com base em seu sítio catalítico (BENÍTEZ, IBARZ & PAGAN, 2008). 

As endopeptidases são geralmente muito especificas, rompendo as ligações peptídicas 

no interior da proteína gerando pequenos peptídeos, porém, poucos aminoácidos livres. As 

exopeptidases por outro lado, quebram aminoácidos da extremidade da cadeia polipeptídica, 

resultando em aminoácidos livres e grandes frações peptídicas (RAMIREZ, 2010). 

Para hidrolisar proteínas alimentares, geralmente são usadas endopeptidases, 

ocasionalmente combinadas com exopeptidases para realizar uma degradação completa 

(KRISTINSSON & RASCO, 2000; BENÍTEZ, IBARZ & PAGAN, 2008).  

Como exemplos de enzimas, pode-se citar a enzima protamex® que é uma endo e 

exopeptidase obtida de Bacillus produzida pela Novozymes (Araucária, Paraná) para hidrólise 

de proteínas alimentares. Segundo a empresa fornecedroa, esta enzima apresenta alta 

solubilidade em água e sua atividade ótima de trabalho são pH de 5,5 a 7,5 e temperatura 

entre 35 a 60°C. E a Brauzyn®100 que é uma preparação de papaína de grau alimentício, 

extraídas do látex do mamão papaia, capaz de hidrolisar proteínas como a caseína, 

hemoglobina, gelatina, soja, peixe e outras proteínas de origem vegetal e animal. De acordo 

com a empresa Prozyn BioSolutions ela é muito aplicada na indústria alimentícia, atuando em 

pH 3,5 a 9,0 com ótimo entre 5,0 a 7,0 e temperatura entre 65 a 80°C. Suas principais 

vantagens são que atuam em ampla faixa de pH e temperatura, possui alta solubilidade em 

água e hidrolisa diferentes fontes de proteína. É considerada também uma endo e 

exopeptidase. 

Etapas da Hidrólise Enzimática 

A hidrólise protéica se realiza geralmente em um reator, com controle de agitação, pH, 

temperatura e tempo de processo (BENÍTEZ, IBARZ & PAGAN, 2008). O substrato é 

misturado em água, já que todas as reações biológicas se processam em meio aquoso e, 

posteriormente adiciona-se a enzima. Conforme a reação ocorre, o pH diminui devido a 

ruptura das ligações peptídicas. 

De acordo com Benítez, Ibarz & Pagan (2008) a hidrólise proteolítica não se 

desenvolve em apenas uma reação. Trata-se de um conjunto de reações simultâneas de 

rupturas e ligações, carregadas com diferentes espécies de equilíbrio, o que proporciona uma 

grande complexidade a este tipo de processo. 

A reação enzimática envolve no mínimo dois estágios principais. No primeiro, a 

molécula da enzima torna-se associada às partículas do pescado. Posteriormente, ocorre a 
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hidrólise com o rompimento das ligações peptídicas e liberação de peptídeos solúveis e 

aminoácidos (MOHR, 1978 apud NUNES, 1981). 

Na hidrólise enzimática o pH e a temperatura devem ser mantidos no ótimo da enzima, 

devendo esta ser diluída, facilitando dessa forma sua atividade. Além disso, para uma melhor 

ação enzimática é necessário que a matéria prima esteja suficientemente fragmentada, 

aumentando sua superfície de contato com a ação da enzima. 

A adição da enzima geralmente é realizada após uma prévia desnaturação das 

proteínas, pois estas se tornam mais suscetíveis ao ataque das proteases, em função da 

mudança da conformação globular ou filamentosa compacta da forma nativa, para uma 

conformação mais aberta da proteína desnaturada (menos organizada), permitindo um maior 

acesso das enzimas proteolíticas a um maior número de ligações peptídicas (SGARBIERI, 

1996). 

Essa mesma reação ocorre no organismo humano durante a digestão das proteínas, 

pois estas são mantidas na configuração apropriada por suas interações de hidrogênio e 

iônicas. Estas ligações são afrouxadas em presença de ácido, sal e calor. Com a desnaturação 

das proteínas ocorre o amolecimento da cartilagem ou proteínas do tecido conjuntivo e 

liberam as proteínas musculares de suas ligações, deixando todas as proteínas mais 

disponíveis para as enzimas digestivas (MAHAN & ESCOTT-STUMP, 2005). 

A hidrólise proteolítica de pescado caracteriza-se por uma fase inicial rápida, na qual 

um grande número de ligações peptídicas são rompidas. Geralmente a mistura viscosa do 

pescado é liquefeita dentro de 5 a 15 minutos de hidrólise. Posteriormente, a taxa de hidrólise 

decresce atingindo uma fase estacionária (NUNES, 1981). 

Para encerrar a hidrólise protéica, a enzima é então inativada, podendo ser realizada 

por meio do calor, diminuição do pH ou com uma  combinação de ambos. 

Para acompanhar o processo, é importante avaliar o grau de hidrólise (GH), o que se 

define como o percentual de rompimento das ligações peptídicas de uma proteína em relação 

ao total de ligações (SILVA, 2009). Assim, esta medida é comumente empregada para 

descrever a hidrólise de proteínas alimentícias (CENTENARO, 2007). 

Os diferentes métodos utilizados para medir o GH baseiam-se, principalmente, em três 

fundamentos: na determinação do nitrogênio solúvel, após precipitação da proteína com ácido 

tricloroacético; na determinação de grupos amino livres ou na determinação de prótons 

liberados após ruptura das ligações peptídicas em determinados valores de pH (SILVA, 

2009).  
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Dessa forma, existem vários métodos de controle, mas sob condições industriais 

práticas existe pouca aplicação (CENTENARO, 2007). 

O grau de hidrólise é um método utilizado para comparar hidrolisados entre si 

(SILVA, 2010). De acordo com o mesmo autor, há uma relação entre as atividades das 

enzimas e o grau de hidrólise, pois quanto maior a atividade enzimática maior a quebra das 

proteínas em peptídeos menores, permitindo uma melhor digestibilidade e melhor 

aproveitamento dos aminoácidos durante o consumo do alimento. Dessa forma, fatores como 

a relação enzima/substrato (E/S), tempo de hidrólise, temperatura, tipo de proteína utilizada e 

método de avaliação do GH promovem diferenças nos seus valores. 

 Portanto, quanto maior a relação enzima/substrato, tempo de hidrólise e temperatura, 

maior será o grau de hidrólise. No entanto, essas condições, se não controladas podem tornar 

o hidrolisado amargo. Esse sabor pode ser proveniente da formação de peptídeos de baixo 

peso molecular, compostos principalmente de aminoácidos hidrofóbicos (ROSSI, 2007).  

Aplicações dos Hidrolisados Protéicos 

Os hidrolisados protéicos apresentam um amplo leque de aplicações como fortificação 

em bebidas, ingredientes pré digeridos para nutrição enteral e parenteral, preparação de 

peptídeos isolados para funções fisiológicas benéficas, como ingredientes de cultura de 

células para crescimento microbiológico, além de ingredientes em cosméticos e produtos de 

saúde (FITZGERALD & CUINN, 2006).  

As fórmulas como as hidrolisadas e de aminoácidos podem ser utilizadas em 

substituição ao leite materno ou outros leites para crianças com alergia a este alimento, pois 

essas fórmulas conservam todos os nutrientes da versão original, mas quebram suas proteínas 

em partículas pequenas para que não haja rejeição (AGUNZI, 2011). 

Umas das principais aplicações dos hidrolisados protéicos é sua utilização como fonte 

de nitrogênio, por meio de pequenos peptídeos e aminoácidos, em dietas enterais para 

alimentação infantil e de adultos enfermos (BENÍTEZ, IBARZ & PAGAN (2008). 

Conforme Silvestre, Hamon & Yvon (1994) a qualidade nutricional dos hidrolisados 

de proteínas está relacionada aos seus pequenos peptídeos. Os di e tripeptídeos são mais 

facilmente absorvidos no intestino delgado do que aminoácidos livres devido aos seguintes 

fatores: os aminoácidos livres parecem ser mais rapidamente absorvidos apenas no delgado 

proximal, já os di e tripeptídios o são tanto na porção proximal, quanto distal do delgado; eles 

também apresentam velocidade de absorção mais rápida (10 vezes maior) do que aminoácidos 

livres; alguns aminoácidos livres competem pelo mesmo carreador, havendo dessa forma, 
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inibição da absorção, além disso, o transporte de aminoácidos livres é facilmente saturável 

diminuindo a velocidade de absorção (FRENHANI & BURINI, 1999). 

Dessa forma, a demonstração de que oligopeptídios de baixo peso molecular são tão 

ou mais eficientemente absorvidos pelo organismo humano que os aminoácidos livres, 

despertaram interesse pelo uso de hidrolisados protéicos parciais em nutrição hospitalar, no 

tratamento de problemas de má digestão ou má absorção de proteínas. Em pessoas com 

fístulas gastrointestinais, doenças inflamatórias do intestino, síndrome do intestino curto, 

doenças de Chron e fenilcetonúria (SGARBIERI, 1996), além de lesões hepáticas crônicas, 

incluindo a encefalopatia hepática (CLEMENTE, 2000; NEVES, MIRA & MARQUEZ, 

2004). 

Empanados 

Os hidrolisados protéicos de pescado também podem ser utilizados como suplementos 

protéicos em vários produtos caseiros, tais como pães, muffins, biscoitos e barras de cereais. 

Além de poderem ser incluídos em formulações de hambúrgueres, pastas como macarrão e 

noodles, produção de flavour de pescado ou ainda como suplemento de bebidas ricas em 

proteínas, principalmente pela sua alta solubilidade (DINIZ & MARTIN, 1999).  

Os hidrolisados protéicos podem ser incluídos em alimentos reestruturados como 

empanados que nada mais são do que produtos cárneos industrializados, obtidos a partir de 

carnes de diferentes espécies de animais de açougue, acrescido de ingredientes, moldado ou 

não, e revestido com farinha de cobertura apropriada que o caracterize. Tratando-se de um 

produto cru, semicozido, cozido, semi-frito, frito ou outros (BRASIL, 2001). 

A aceitação desses alimentos tem sido crescente uma vez que apresentam aparência, 

odor e sabor muito apreciados. Além disso, permitem agregar valor e conveniência, 

atendendo, dessa forma, interesses tanto dos frigoríficos quanto dos consumidores. Os 

empanados apresentam ainda vida de prateleira maior comparado à carne crua, pois, o 

processo de empanamento confere à carne uma proteção contra a desidratação e queima pelo 

frio durante o congelamento (DILL, SILVA & LUVIELMO, 2009). 

O processo de elaboração dos produtos cárneos empanados implica, 

fundamentalmente nas operações de redução de tamanho (moagem), mistura, moldagem, 

recobrimento através de um sistema de cobertura específico, fr itura, cozimento e 

congelamento (ORDÓÑEZ, 2005). 

Assim, o desenvolvimento de hidrolisados que possam ser incluídos parcialmente em 

substituição à carne em produtos empanados pode ser uma alternativa para a utilização dos 
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hidrolisados obtidos de matérias primas de baixo valor comercial e contribuir para a 

agregação de nutrientes e até mesmo de flavor nesses alimentos. Dessa forma, o consumidor 

terá opções de consumo de produtos à base de pescado que apresentarão boa qualidade 

nutricional e possivelmente terão preços mais acessíveis. 

Portanto, sob condições controladas, os hidrolisados podem ser utilizados para 

diversas finalidades, atendendo a diferentes objetivos.  

Análise Sensorial 

A análise sensorial é uma disciplina científica utilizada para evocar, medir, analisar e 

interpretar reações das características dos alimentos e materiais percebidas pelos sentidos da 

visão, olfato, audição, tato e gosto (ABERC, 2003). 

É realizada em função das respostas transmitidas pelos indivíduos às várias sensações 

que se originam de reações fisiológicas e são resultantes de certos estímulos, gerando a 

interpretação das propriedades intrínsecas aos produtos. As sensações produzidas podem 

dimensionar a intensidade, extensão, duração, qualidade, gosto ou desgosto em relação ao 

produto avaliado (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008). 

Assim, a avaliação sensorial baseia-se em técnicas que são fundamentais na percepção 

psicológica e fisiológica. Todo o objeto possui suas características inatas que provocam 

estímulos em quem o observa. A percepção ocorre no momento em que o indivíduo tem a 

consciência de sensação. Tal percepção envolve a filtração, interpretação e reconstrução da 

vasta quantidade de informação que os receptores (sentidos) recebem (DUTCOSKY, 1996). 

De acordo com o mesmo autor, as informações provenientes das cinco vias sensoriais 

são detectadas no cérebro simultaneamente e há sempre interações e associações psicológicas.  

Como há diferenças na percepção das sensações de indivíduo para indivíduo, pois há 

uma interação entre o alimento e o homem, a análise sensorial é um instrumento importante 

para a avaliação de alimentos e bebidas. 

Dessa forma, este é um método fundamental para a indústria alimentícia, pois com ela 

é possível identificar inadequações nos alimentos e controle das etapas da produção, 

tendências de mercado, aceitação de novos produtos, controle de qualidade, vida de prateleira, 

redução de custos, entre outras implicações. 

Indicadores de Qualidade Higiênico Sanitárias no Pescado 

É incontestável o valor nutricional do pescado, no entanto, se não manipulado e 

conservado adequadamente se torna um risco à saúde, por ser extremamente perecível. De 

acordo com Landgraf (2003a), o pescado se deteriora facilmente devido sua composição 
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química, rápida oxidação das gorduras insaturadas, elevada atividade de água e pH próximo 

da neutralidade, favorecendo dessa forma o desenvolvimento microbiano. Segundo os 

mesmos autores o processo de deterioração do pescado é complexo e envolve três diferentes 

mecanismos de ação, sendo estes enzimáticos, químicos e bacterianos. Dessa forma, logo 

após ser capturado o pescado sofre uma série de modificações bioquímicas, as quais 

favorecem o crescimento e a multiplicação das bactérias naturalmente presentes em sua 

microbiota (VIEIRA, 2003b).  

Enquanto o peixe está vivo suas células utilizam oxigênio em reações  de 

decomposição e biossíntese, no entanto, após sua morte, as reações de decomposição passam 

a prevalecer e as enzimas próprias do pescado agem em sua carne e facilitam a invasão das 

bactérias (OGAWA & MAIA, 1999). 

A decomposição do pescado se dá principalmente pela ação bacteriana, e uma das 

maneiras de diminuir esta deterioração é submeter o pescado a baixas temperaturas, pois 

assim menor será a velocidade de crescimento desses microrganismos (MINOZZO, 2010). 

Entre os gêneros que fazem parte da microbiota natural do pescado podem ser citados 

Pseudomonas, Moraxella, Shewanella, Micrococcus, Flavobacterium e Vibrio. Sendo as 

Pseudomonas e Shewanella, as principais responsáveis pelas alterações organolépticas do 

pescado devido a formação de trimetilamina, ésteres, substâncias voláteis redutoras e outros 

compostos (FRANCO & LANDGRAF, 2003). Podendo ser encontradas outras bactérias 

como os coliformes, Clostridios, Salmonella e Staphylococcus auerus, sendo que estas podem 

estar relacionadas com a matéria prima, o ambiente ou contaminarem o pescado durante o 

processamento ou estocagem (MINOZZO, 2010). 

Os microrganismos indicadores podem fornecer informações sobre a ocorrência de 

contaminação de origem fecal, sobre a provável presença de patógenos ou sobre a 

deterioração potencial do pescado. Além de indicarem condições inadequadas com relação à 

manipulação e armazenamento do mesmo (MINOZZO & MALUF, 2007). 

Muitas vezes o pescado chega à indústria processadora com uma carga microbiana 

bastante alta em função da má qualidade da água onde foi capturado (VIEIRA, 2003b). No 

entanto, durante todas as fases de processamento podem ocorrer contaminações, 

principalmente por coliformes especialmente Escherichia coli, enterococos e estafilococos. 

Na indústria, normalmente a principal fonte de contaminação do pescado é o próprio 

manipulador, que não realiza a higiene pessoal de forma correta. Podem ocorrer também 

contaminações através de equipamentos, utensílios e ambientes não higienizados 

adequadamente ou por contaminação cruzada. Dessa forma, toda a cadeia produtiva deve ser 
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cuidadosamente monitorada para que não haja desenvolvimento e proliferação de 

microrganismos e consequentemente o fornecimento de alimentos contaminados ao 

consumidor. 

Microrganismos Causadores de Intoxicações e Infecções Alimentares Vinculadas ao 

Pescado 

Staphylococcus aureus 

S. aureus, é uma bactéria Gram-positiva, pertencente a família Micrococcaceae, que 

tende a formar agrupamentos semelhantes a cachos de uva. São anaeróbias facultativas, com 

maior crescimento em condições aeróbias. Desenvolvem-se em pH na faixa de 4,0 a 9,8, com 

ótimo entre 6 e 7 e, temperatura de crescimento entre 7°C a 47,8°C. Já as enterotoxinas são 

produzidas entre 10°C e 46°C, com ótimo entre 40°C e 45°C (FRANCO & LANDGRAF, 

2003; VIEIRA, 2003b). 

Essa bactéria causa intoxicação provocada pela ingestão do alimento que apresenta a 

toxina pré-formada, conhecida como enterotoxina, sendo os principais sintomas náusea, 

cãibras abdominais bem dolorosas, diarreia e sudorese. Podem ainda ocorrer dores de cabeça, 

calafrios, queda da pressão arterial e, raramente febre (FRANCO & LANDGRAF, 2003). 

Os animais são os principais reservatórios dessa bactéria e a cavidade nasal do homem 

é o habitat mais frequente dos estafilococos, sendo encontrada com frequência também na 

pele, glândulas, garganta, trato intestinal e urinário, feridas, além de águas, solo, ar, leite, 

esgoto e qualquer superfície ou objeto que tenha entrado em contato com o homem 

(FRANCO & LANDGRAF, 2003; VIEIRA, 2003b). 

Assim, surtos relacionados a esse microrganismo são causados geralmente pela 

manipulação inadequada dos alimentos.  

Para prevenir tal contaminação é necessário o aquecimento do alimento logo após sua 

manipulação, pois o calor destrói a estafilococose e previne a formação da toxina. É 

importante também manter os alimentos sempre refrigerados para controle da intoxicação 

(FRANCO, 2003). 

Salmonella 

O gênero Salmonella pertence à família Enterobacteriaceae e compreende bacilos 

Gram-negativos não formadores de esporos. São anaeróbios facultativos e produzem gás a 

partir de glicose. O pH para multiplicação das salmonelas fica próximo de 7,0, sendo que 

valores superiores a 9,0 e inferiores a 4,0 são bactericidas. Já a temperatura ideal para esta 

bactéria é 35-37°C, sendo a mínima 5°C e a máxima 47°C (FRANCO & LADGRAF, 2003). 
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As enterocolites ocasionadas pela salmonela ocorrem incialmente com infecção da 

mucosa do intestino delgado e cólon. As salmonelas atravessam a camada epitelial intestinal 

até atingirem a lâmina própria onde se proliferam. Elas então são fagocitadas por monócitos e 

macrófagos promovendo uma resposta inflamatória que resulta em um aumento da secreção 

de água e eletrólitos, provocando diarreia aquosa (FRANCO & LANDGRAF, 2003). 

Essas bactérias são amplamente distribuídas na natureza, sendo o seu principal 

reservatório o trato intestinal do homem e animais de sangue quente e frio, exceto em peixes, 

moluscos e crustáceos que são contaminados após a pesca ou através do ambiente que vivem 

se este estiver contaminado. Entre os animais, as aves são os principais reservatórios desse 

microrganismo por serem portadores assintomáticos dessa bactéria (VIEIRA, 2003b).  

As salmonelas são atualmente o grupo de bactérias responsável pela maior frequência 

de doenças causadas pela contaminação de alimentos (VIEIRA, 2003b). As salmoneloses de 

origem alimentar podem ser limitadas a um único indivíduo ou a um pequeno grupo de 

indivíduos relacionados, como podem também estar associados a surtos de grandes 

proporções, envolvendo milhares de pessoas (FRANCO & LANDGRAF, 2003). 

 Os principais sintomas das salmoneloses incluem diarréia, febre, dores abdominais e 

vômitos. Estes aparecem em média 12 a 36 horas após o contato com o microrganismo, 

durando entre um e quatro dias. Geralmente as enterocolites por Salmonella não necessitam 

de tratamento com antibióticos, podendo muitas vezes até piorar o quadro do paciente  

(FRANCO & LANDGRAF, 2003). 

O uso de calor é uma das formas mais eficientes de destruição da salmonela em 

alimentos, assim, estes devem ser aquecidos até atingir uma temperatura entre 65 e 74°C 

(ABERC, 2003). No entanto, mesmo após o aquecimento dos alimentos podem ocorrer 

contaminações se eles permanecerem muito tempo expostos a temperatura ambiente, ou até 

mesmo através de utensílios contaminados que posteriormente entrem em contato com o 

alimento estéril. 

Portanto, para se evitar a contaminação do pescado e outros alimentos, devem-se 

adotar medidas de controle de higiene de manipuladores, principalmente durante a 

manipulação e o processamento, reduzindo desta forma a carga microbiana do produto final.  

A presença da salmonela possui um caráter qualitativo, e não quantitativo, ou seja, não pode 

haver nenhuma unidade formadora de colônia em 25 gramas de alimento (ANVISA, 2001; 

MINOZZO & MALUF, 2007). 
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Coliformes 

As bactérias do grupo coliforme são bastonetes gram-negativos, não esporulados, de 

metabolismo aeróbio ou facultativamente anaeróbio, da família das Enterobacteriacea. A 

Escherichia coli é a principal bactéria representante do grupo dos coliformes fecais e é 

considerada a indicadora mais específica de contaminação fecal recente e de eventual 

presença de organismos patogênicos (TÔRRES, 2003). 

Têm como habitat exclusivo o trato intestinal do homem e outros animais 

homeotérmicos. São capazes de fermentar lactose com produção de gás quando incubadas à 

temperatura de 44-45°C. Pesquisas com E. coli nos alimentos é de fundamental importância, 

pois indica com segurança as condições higiênicas do produto (LANDGRAF, 2003). 

Os sintomas relacionados à ingestão da E. coli dependerão da linhagem da bactéria, 

mas os principais são diarreia, vômito e dores abdominais (FRANCO & LANDGRAF, 2003). 

Tendo em vista que a contaminação por E. coli pode ser de origem fecal, a boa higiene 

do manipulador é fundamental em todos os processos, desde a obtenção da matéria prima até 

a distribuição do produto final. 

Bolores e Leveduras 

Os fungos, quando em grandes quantidades, são facilmente observados a olho nu, e 

são indesejáveis nos alimentos porque sintetizam uma grande variedade de enzimas que os 

deterioram. Além disso, muitos fungos produzem metabólitos tóxicos quando se multiplica m 

nos alimentos, causando alterações biológicas prejudiciais. Nos alimentos, seu crescimento 

limita-se a superfície, já que são, em sua grande maioria, aeróbios. Além disso, são menos 

exigentes que as leveduras e as bactérias em relação à umidade, pH, temperatura e nutrientes 

(FRANCO, 2003). 

A maioria dos fungos de importância na deterioração de alimentos crescem em uma 

ampla faixa de pH (2,0 a 9,0) e temperatura (5°C a 35°C). Uma vez que o crescimento tenha-

se estabelecido, poderão ocorrer alterações do pH do produto, para a faixa de pH 4,0 e 6,5, o 

que pode favorecer também o crescimento de bactérias patogênicas (VIEIRA & TÔ RRES, 

2003).   

Os fungos podem ser divididos em bolores, que é um fungo caracterizado pela 

estrutura filamentosa, e leveduras que é um tipo de fungo unicelular (PELCZAR JR., et al., 

1997), de forma esférica, ovóide, cilíndrica ou triangular (VIEIRA & TÔRRES, 2003). 

Os fungos são capazes de provocar deterioração e grandes prejuízos econômicos em 

alimentos ácidos e também nos com baixa atividade de água, tornando-se um perigo à saúde 

pública devido à produção de micotoxinas pelos bolores (LANDGRAF, 2003). 
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As principais espécies de bolores relacionadas a produção de micotoxinas são 

Aspergillus spp., Penicillium spp., Fusarium spp. e Claviceps spp. Já com relação às 

leveduras, o gênero Cândida é o de maior importância nos alimentos, no entanto, não se tem 

noticias de alimentos como veículos de espécies patogênicas desse microrganismo para o 

homem (FRANCO, 2003). 

Bactérias Mesófilas 

A contagem de bactérias mesófilas é geralmente empregada para indicar a qualidade 

sanitária dos alimentos que levaria a alteração sensorial e redução da vida de prateleira do 

produto (MANSKE et al., 2011). Esses microrganismos correspondem à grande maioria 

daqueles de importância nos alimentos, inclusive a maior parte dos patógenos de interesse. 

Segundo Franco (2003), os microrganismos mesófilos se desenvolvem em temperatura 

entre 25°C e 40°C, sendo a mínima entre 5°C e 25°C, e máxima entre 40°C e 50°C. Quando a 

contagem de microrganismos mesófilos for superior a 106 UFC/g indica insalubridade do 

produto e pode levar a alteração sensorial e redução do tempo de prateleira (FRANCO & 

LANDGRAF, 1996). 

De acordo com Evangelista (2000), a maioria dos microrganismos que constituem 

problemas de segurança dos alimentos cresce na faixa de temperatura dos mesófilos, ou seja, 

na média de 30°C a 36°C. 

Bactérias Psicrotróficas 

As bactérias psicrotróficas agem diretamente na deterioração de alimentos refrigerados 

sendo também responsáveis pela diminuição da vida de prateleira do produto (MANSKE et 

al., 2011). 

Esses microrganismos são capazes de se desenvolver entre 0°C e 7°C. Uma vez que a 

velocidade de multiplicação nem sempre é a mesma para todos os psicrotróficos, duas novas 

categorias de classificação foram propostas: europsicrotrófico, referente aos que não formam 

colônias visíveis até o 6°- 10° dia entre 0°C e 7°C e o estenopsicrotrófico, referente aos que 

não formam colônias visíveis em cinco dias nessa faixa de temperatura. Ao primeiro grupo 

pertencem as espécies Enterobacter cloacae, Yersinia enterocolitica e Hafnia alvei, e ao 

segundo, Pseudomonas fragi e Aeromonas hydrophyla. 

Dessa forma, os peixes e outros alimentos se estiveram contaminados por esses 

microrganismos, se permanecerem em temperatura de refrigeração provavelmente 

continuarão seu crescimento e desenvolvimento, causando prejuízos a sua qualidade. 
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CAPÍTULO I 

 

DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO CENTESIMAL E 

MICROBIOLÓGICA DE HIDROLISADOS PROTÉICOS DE TILÁPIA DO NILO 

 

RESUMO: A hidrólise protéica é uma tecnologia desenvolvida com o objetivo de agregar 

valor, funcionalidade e ampliar a utilização de matérias primas pouco valorizadas. Através 

desse processo é possível modificar as propriedades químicas, físicas e biológicas das 

proteínas sem alterar seu valor nutritivo. Esse estudo teve como objetivo desenvolver 

hidrolisados protéicos de cortes em “V” de filés de tilápia do Nilo e caracterizá- los de acordo 

com seus graus de hidrólise, composição centesimal e microbiologia. Os resultados das 

análises realizadas demonstraram que os hidrolisados desenvolvidos obtiveram ótimo 

rendimento e bons graus de hidrólise (14,76% para H1 e 13,17% para H2) que permitem 

utilizá- los tanto no tratamento de doenças quanto como flavorizantes em alimentos. Além de 

apresentarem boa composição centesimal, semelhante à matéria prima inicial, com 81,42 e 

70,98% de umidade, 13,61 e 14,62% de proteína, 3,45 e 2,78% de extrato etéreo e 2,68 e 

2,03% de matéria mineral, respectivamente para o H1 e H2. Com relação aos resultados 

microbiológicos, ambos apresentaram ótima qualidade sanitária, bem abaixo do que a 

legislação brasileira vigente permite. Portanto, a hidrólise enzimática mostrou-se como um 

processo eficiente na obtenção de proteínas hidrolisadas a partir de uma matéria prima de alto 

valor biológico e baixo valor agregado. 

Palavras-Chave: proteína, hidrólise enzimática, grau de hidrólise.  
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DEVELOPMENT AND PROXIMATE AND MICROBIOLOGICAL 

CHARACTERIZATION OF NILE TILAPIA PROTEIN HYDROLYZED 

 

ABSTRACT: The proteic hydrolysis is a technology developed with the aim of adding value, 

functionality and increase the use of undervalued raw materials. Through this process is 

possible to modify the chemical, physical and biological properties of proteins without 

changing their nutritional value. This study aimed to develop proteic hydrolyzed of Nile 

tilapia “V” cuts and to characterize them according to their degree of hydrolysis, chemical 

composition and microbiology. The results of analyses showed that the developed hydrolyzed 

had great productivity and good degree of hydrolysis (14,76% to H1 and 13,17% to H2) that 

allow to use them both in the treatment of diseases as a flavoring in foods. In addition to 

presenting good composition, similar to the initial raw material, with 81,42 and 70,98% for 

moisture, 13,61 and 14,62% for protein, 3,45 and 2,78% for lipids and 2,68 and 2,03% for 

ash, respectively for H1 and H2. With relation to microbiological results, the hydrolyzed 

showed great health quality, well below the limits allowed by law. Therefore, the enzymatic 

hydrolysis proved to be an efficient process to obtain hydrolyzed proteins from a high 

biological value and low value raw material. 

Keywords: protein, enzymatic hydrolysis, degree of hydrolysis 
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INTRODUÇÃO 

A tilápia do Nilo é uma espécie que vem se destacando nos últimos anos por se 

adaptar a diversas condições de cultivo e alimentação, apresentar sabor suave e sem espinhas 

intramusculares, característica esta que facilita sua filetagem e comercialização. No entanto, 

durante seu processamento há um sub aproveitamento de seus resíduos, o que resulta no 

desperdício de proteínas. 

As aparas dorsais, ventrais e o corte em “V” do filé, representam 5% dos resíduos da 

filetagem das tilápias (VIDOTTI, 2009) e desse total, 15% são provenientes do corte em “V” 

(VIDOTTI & BORINI, 2006). Dessa forma, estas aparas podem ser destinadas para a 

elaboração de produtos com valor agregado para alimentação humana (VIDOTTI, 2009). 

Assim as aparas podem ser uma ótima opção de matéria prima para a obtenção de 

proteínas hidrolisadas, por apresentarem alto teor protéico e perfil de aminoácidos essenciais 

satisfatório. 

A hidrólise protéica é uma tecnologia desenvolvida com o objetivo de agregar valor, 

funcionalidade e ampliar a utilização de matérias primas pouco valorizadas. Através desse 

processo é possível modificar as propriedades químicas, físicas e biológicas das proteínas 

(GIONGO, 2006) sem alterar seu valor nutritivo. 

Os hidrolisados protéicos podem ser desenvolvidos para diversas aplicações, sendo 

uma de suas principais o tratamento de doenças específicas, principalmente do sistema 

digestório, pois quebram as moléculas protéicas em pequenos peptídeos e aminoácidos livres, 

que são mais facilmente digeríveis e assimiláveis em pessoas com dificuldade na digestão e  

absorção de proteínas intactas. 

Também podem ser utilizados como suplementos protéicos em vários produtos 

caseiros, tais como pães, muffins, biscoitos e barras de cereais, formulações de hambúrgueres, 

pastas como macarrão e noodles, produção de flavour de pescado ou ainda como suplemento 

de bebidas ricas em proteínas, principalmente pela sua alta solubilidade (DINIZ & MARTIN, 

1999). 

No entanto, para que o hidrolisado apresente características desejáveis alguns 

parâmetros devem ser controlados, como a especificidade e propriedades da enzima, 

concentração da proteína, relação enzima/substrato, pH e temperatura. O conhecimento desses 

fatores é importante, uma vez que a otimização desses é essencial para desenvolver um 

processo ótimo e econômico (KUROZAWA, PARK & HUBINGER, 2009). 
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Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo, desenvolver hidrolisados 

protéicos de cortes em “V” de filés de tilápia do Nilo e caracterizá- los de acordo com seus 

graus de hidrólise, composição centesimal e microbiologia. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Obtenção dos Hidrolisados Protéicos 

Para o desenvolvimento dos hidrolisados foram utilizados cortes em “V” da filetagem 

da tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), doados pela indústria Tilápia Brazilian Fischeries 

Pescados e Peixes, localizada no município de Toledo/PR, além de aditivos alimentares 

fornecidos pela indústria Agropolo Agroindustrial LTDA e as enzimas proteolíticas 

Protamex® e a Brauzyn®100, fornecidas pela Novozymes e Prozyn BioSolutions, 

respectivamente. 

O trabalho experimental foi desenvolvido no laboratório de Tecnologia do Pescado e 

as análises químicas e microbiológicas realizadas no Laboratório de Qualidade de Alimentos 

(LQA) do Grupo de Estudos de Manejo na Aquicultura – GEMAq/UNIOESTE, Campus de 

Toledo. 

Os cortes em “V” frescos foram moídos em moedor elétrico de carnes e armazenados 

em embalagens próprias para alimentos a -18°C até o momento do preparo dos hidrolisados. 

Posteriormente, foram descongelados em refrigerador (4°C) e dois hidrolisados foram 

desenvolvidos, um utilizando a enzima Protamex® e o outro a enzima Brauzyn®100, de 

acordo com as especificações e características de cada uma (Tabela 1). 

Tabela 1: Características das proteases utilizadas no desenvolvimento dos hidrolisados. 

Nome 

comercial 

Origem pH de máxima 

atividade 

T° de máxima 

atividade 

Formulação 

Protamex® Bacillus sp. 5,5-7,5 35-60°C Pó 

Brauzyn®100 Mamão papaya 3,5-9,0 65-80°C Pó 

Fonte: Novozymes e Prozyn BioSolutions. 

Os hidrolisados protéicos foram preparados em um de reator adaptado às condições do 

laboratório, composto por um agitador mecânico, com agitação fixada em 3.600rpm. Para 

controle de pH e temperatura foram utilizados um pHmetro de bancada e termômetro digital 

para alimentos tipo espeto. Para a pesagem dos ingredientes e aditivos foi utilizada uma 

balança semi analítica digital. 
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Figura 1: Sistema utilizado para as reações de hidrólise enzimática. 

 

A reação enzimática foi realizada em um béquer com capacidade de 2 litros e 

adicionado 1000g de matéria prima e 25% de água destilada, sendo aquecido em banho-maria 

para uma prévia desnaturação das proteínas e até alcançar a temperatura ótima da enzima 

(40°C para enzima Protamex® e 65°C para Brauzyn®100), facilitando dessa forma sua ação.  

Após a adição da enzima, o pH foi aferido de dez em dez minutos até sua 

estabilização, para em seguida serem adicionados ácidos alimentícios com o intuito de reduzir 

o pH e contribuir para a desnaturação protéica, acelerando, consequentemente, o processo de 

hidrólise.  

Em seguida adicionou-se antifúngico para evitar o desenvolvimento e o crescimento 

de microrganismos.  

Para encerrar a hidrólise, elevou-se a temperatura para a inativação enzimática. 

Posteriormente os hidrolisados foram filtrados para a retirada de espinhas remanescentes e 

cálculo do rendimento. 

As condições da hidrólise podem ser visualizadas na Tabela 2. 

Tabela 2: Condições da reação de hidrólise. 

E/S 

1:500 

Água 

25% 

T° pHi pHf T° inativação 

Enzimática 

H1 Protamex® 250ml 40±2°C 6,54 4,11 50 a 56°C 

H2 Brauzyn®100  250ml 65±2°C 6,54 4,02 85 a 88°C 

E/S: relação enzima/substrato;T°: temperatura de adição da enzima; pHi: pH inicial da matéria prima; pHf: pH 

final da reação. 

 

Na figura 2 está representado o fluxograma do processo de obtenção dos hidrolisados 
protéicos de peixe. 
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Figura 2: Fluxograma do processo de obtenção de hidrolisado protéico de pescado. 

Fonte: O autor. 

 

Encerrado o processo, amostras foram separadas e armazenadas sob refrigeração até a 

realização das análises de grau de hidrólise, composição centesimal e microbiológica. 

Grau de Hidrólise 

Para determinação do grau de hidrólise utilizou-se a metodologia descrita por Pezoa & 

Salas-Mellado (1979). Para tanto, pesou-se aproximadamente 3,0 g de amostra, sendo diluída 

em 10mL de água destilada e após adicionou-se 10mL de TCA (ácido tricloroacético -7,5%). 

Essa suspensão foi centrifugada a 8.667xg (9000rpm) por 15 minutos. Após a centrifugação o 

sobrenadante foi filtrado em papel filtro Whatman n°1. Do filtrado fez-se a determinação de 

proteína solúvel pelo método de Lowry et al. (1951), expressando a concentração de proteínas 

como mg de albumina, através de leitura em espectrofotômetro visível (Biospectro, modelo 
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SP-22) à absorbância em 750hm. A quantidade de proteína foi determinada utilizando um 

padrão de albumina.  

Assim, o grau de hidrólise foi expresso como a relação entre as proteínas solubilizadas 

e as proteínas totais presentes no substrato inicial, em % de acordo com a seguinte equação: 

                                                       ))

                  
 x 100 

Composição Centesimal 

As determinações de umidade, proteínas, extrato etéreo e matéria mineral foram 

realizadas segundo metodologia proposta pelo Instituto Adolfo Lutz (2005). 

Para a determinação da umidade as amostras foram secas em estufa com ventilação 

forçada a 105°C até peso constante. O teor de proteína foi determinado pelo método de 

Kjeldahl. O extrato etéreo foi obtido pela extração com éter de petróleo em equipamento para 

determinação de gordura e a matéria mineral obtida por incineração em mufla a 550°C por 

quatro horas. 

Análise Microbiológica 

Amostras da matéria prima e dos hidrolisados foram submetidas a análises 

microbiológicas para a verificação das condições do processamento, higiene e manipulação 

do pescado. Foi realizada contagem de Staphylococcus coagulase positiva, presença de 

Salmonella sp., coliformes a 45°C através do número mais provável, bolores e leveduras, 

além da contagem total de bactérias aeróbias mesófilas e psicotróficas conforme Brasil 

(2003). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Obtenção dos Hidrolisados Protéicos 

Para um melhor controle das reações de hidrólise, o pH da matéria prima foi aferido  

antes do início do processo, apresentando valor de 6,54. 

Na figura 3 observa-se que durante a reação de hidrólise houve uma redução do pH até 

a estabilização. Dado este que corrobora com o relatado por Benítez, Ibarz & Pagan (2008), 

que conforme o processo ocorre há uma diminuição do pH devido a ruptura das ligações 

peptídicas.  
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Figura 3: Variação do pH durante as hidrólises protéicas enzimáticas de cortes em “V” de tilápia do 

Nilo, utilizando a enzima Protamex® (H1) e Brauzyn100® (H2). 

 

A redução e variação do pH entre as reações dos dois hidrolisados pode ser devido 

principalmente às condições de hidrólise, pois no H1, a temperatura foi branda (40°C±2) se 

comparada a temperatura aplicada ao processo do H2 (65°C±2). Acredita-se, portanto, que a 

temperatura e a ação da enzima influenciaram nas variações do pH nas duas hidrólises. Já que 

foram somente essas duas variáveis que diferiram entre os processos. 

A hidrólise proteolítica é um processo de grande complexidade, pois ocorre um 

conjunto de reações simultâneas de rupturas e ligações, carregadas com diferentes espécies de 

equilíbrio (BENÍTEZ, IBARZ & PAGAN, 2008). 

Com relação ao tempo de hidrólise, o H1 foi obtido em duas horas e o H2 em uma 

hora e cinquenta minutos. Roman & Sgarbieri (2005) descrevem que uma hidrólise extensa da 

cadeia peptídica promove mudanças na estrutura das proteínas e uma maior exposição de 

grupos hidrofóbicos, provenientes da formação de peptídeos de baixo peso molecular que 

promovem sabor amargo no produto (ROSSI, 2007). Tendo em vista que os hidrolisados do 

presente estudo foram obtidos em tempo relativamente curto, não foi observado esse sabor 

desagradável nos mesmos. 

As condições da hidrólise podem desempenhar um papel importante quando se trata 

do amargor dos hidrolisados (FITZGERALD & O’CUINN, 2006).  

No trabalho de Spellman, O’Cuinn & FitzGerald (2005) os autores relatam que a 

quantidade de sólidos totais influenciou significativamente a formação do sabor amargo em 

hidrolisados de concentrado protéico de soro, podendo estar relacionado a um peptídeo 

hidrofóbico presente em grande quantidade no hidrolisado. 
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Nesse sentido, para se evitar a formação do sabor amargo, optou-se por delimitar o 

tempo de hidrólise de acordo com a estabilização do pH da reação e controlar as demais 

variáveis, focando-se na qualidade sensorial e nutricional do produto final. 

Em relação aos rendimentos dos produtos obtidos, estes apresentaram 81,3% e 76% ou 

1.016,25g e 950g, respectivamente para H1 e H2. 

O rendimento deste material durante a hidrólise depende do pH, tempo e temperatura 

de hidrólise, do tipo e concentração da enzima e do substrato utilizado (MOHR, 1980 apud 

NUNES, 1981).  

Nas figuras 4 e 5 é possível observar as etapas da hidrólise de cada um dos processos, 

e identificar que no H2 as proteínas se liquefizeram mais rapidamente. De acordo com Bobbio 

& Bobbio (2003), isso ocorre porque a velocidade das reações enzimáticas aumenta com o 

aumento da temperatura de modo semelhante ao das reações químicas, isto é, a velocidade da  

reação duplica com o aumento de 10°C na temperatura da reação. 

 
 

Figura 4: Etapas da hidrólise protéica enzimática de cortes em “V” de tilápia do Nilo  – Hidrolisado 1 

desenvolvido com a enzima Protamex®. 
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Figura 5: Etapas da hidrólise protéica enzimática de cortes em “V” de tilápia do Nilo – Hidrolisado 2 

desenvolvido com a enzima Brauzyn®100. 

 

Hidrolisados protéicos, por serem uma fonte rica de peptídeos e possuírem elevada 

atividade de água, são altamente susceptíveis à deterioração microbiana. Assim, há 

necessidade de processá- los, visando aumentar sua vida de prateleira. Dentre os processos 

disponíveis, o produto obtido pela secagem apresenta-se como de maior interesse, devido à 

facilidade de manipulação, transporte, armazenamento e consumo (KUROZAWA, 2009). No 

entanto, optou-se por manter o hidrolisado líquido, adicionando-se antioxidantes, antifúngico 

e mantê- los sob refrigeração para evitar sua contaminação. Dessa forma, os hidrolisados 

podem ser facilmente desenvolvidos pelas indústrias alimentícias e utilizados imediatamente 

na linha de produção de outros alimentos. 

Grau de Hidrólise 

Os hidrolisados podem ser classificados de acordo com seu grau de hidrólise, portanto, 

hidrolisados com GH limitados entre 1% e 10% são utilizados para melhorar as propriedades 

funcionais dos alimentos; hidrolisados com diferentes graus de hidrólise podem ser utilizados 
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como flavorizantes e, por último, hidrolisados com graus de hidrólise superiores a 10% 

podem ser utilizados como suplementos protéicos em dietas para tratamento de doenças 

específicas (VIOQUE et al., 2001). 

De acordo com FitzGerald & O’Cuinn (2006), a utilização dos hidrolisados irá 

depender principalmente da especificidade da enzima e do grau de hidrólise obtido.   

Os hidrolisados do presente estudo apresentaram GH de 14,76% e 13,17% 

respectivamente para H1 e H2, ou seja, 14,76 e 13,17% das proteínas da matéria prima foram 

hidrolisadas durante o processo, podendo ser utilizados tanto como flavorizantes em 

alimentos como no tratamento de doenças.  

Estes resultados se assemelham aos obtidos por Gbogouri et al. (2004), que 

apresentaram hidrolisados de cabeça de salmão com graus de hidrólise que variaram de 11,5 a 

17,3%. Já para Centenaro & Salas-Mellado (2008) que desenvolveram hidrolisado de corvina 

(Micropogonias furnieri), obtiveram graus de hidrólise que variaram de 12,2% a 43,7%, 

sendo estas variações influenciadas pelas concentrações de enzima e do substrato empregadas 

no desenvolvimento dos hidrolisados.  

Em hidrolisados de minced da mistura de espécies de água salgada (Maria Luíza 

(Paralonchurus brasiliensis) e Perna-de-Moça (Cynoscion sp) e camarão-rosa (Penaus 

brasiliensis e Penaus pauliensis)), desenvolvidos por Neves, Mira & Marquez (2004), os 

graus de hidrolises obtidos variaram de 8,1% a 33,3% , sendo essas variações atribuídas as 

diferentes proporções e combinações de enzimas utilizadas no processo de hidrólise. 

No extenso estudo de Cândido (1998) sobre concentrados protéicos de tilápia do Nilo 

e hidrolisados do concentrado protéico de tilápia, os graus de hidrólise apresentaram uma 

grande variação (2,5; 3,5; 7,0; 7,5; 9,0; 14; 22; 25 e 45%), e o autor observou que o produto 

com teor de 25% de grau de hidrólise apresentou sabor amargo e gosto de peixe, portanto, 

hidrolisados com graus de hidrólise mais baixos como os do presente estudo são desejados, já 

que não promoveram o sabor amargo no produto pronto. 

Tendo em vista que são muitas as variáveis envolvidas no processo, como 

especificidade e atividade da enzima, relação enzima substrato, pH do meio, temperatura, 

tempo de reação e interação entre os nutrientes presentes na matéria prima durante a hidrólise, 

não é simples estabelecer comparações entre os hidrolisados quando estas condições de 

hidrólise são diferentes, pois cada processo poderá resultar em hidrolisados distintos. 
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Composição Centesimal 

Analisando-se a composição centesimal pode-se observar (Tabela 3) que apesar de 

serem provenientes da mesma matéria prima, os hidrolisados não apresentaram composição 

idêntica, isso pode ser explicado pelos efeitos interativos entre os parâmetros da hidrólise que 

acabam influenciando na composição dos hidrolisados (BENÍTEZ, IBARZ & PAGAN, 

2008). 

Tabela 3: Composição centesimal dos hidrolisados e da matéria prima.  

Parâmetros (%) 
 Tratamentos 

Matéria prima H1 H2  

Umidade 78,36 ±0,66 81,42 ±0,16  80,98 ±0,37  

Proteína 17,17 ±0,43 (79,30) 13,61 ±0,09 (73,35) 14,62 ±0,20 (76,87)  

Extrato etéreo   2,86 ±0,09 (14,20)     3,45 ±0,21 (18,57)   2,78 ±0,04 (14,61)  

Matéria mineral 1,87 ±0,08 (9,30)   2,68 ±0,12 (14,42)   2,03 ±0,10 (10,67)  

H1 desenvolvido com a enzima Protamex® e H2 desenvolvido com a enzima Brauzyn®100. Entre parênteses 

resultados com base na matéria seca. 

 

Houve um leve aumento nos teores de umidade dos hidrolisados com relação à matéria 

prima original, o que pode ser atribuído ao fato de ter sido adicionado 250ml de água 

destilada à matéria prima, para assim haver uma melhor atividade da enzima, já que as 

reações enzimáticas geralmente ocorrem em meios aquosos. 

Com relação às proteínas, houve uma redução de seus níveis nos hidrolisados em 

relação à matéria prima, isso também foi detectado em outros trabalhos (ARASAKI, 2000; 

PACHECO, AMAYA-FARFAN & SGARBIERI, 2002; ROMAN & SGARBIERI, 2005). De 

acordo com Roman & Sgarbieri (2005) essa pequena queda pode ser devido à perda de 

substâncias nitrogenadas voláteis durante aquecimento para inativação enzimática ou talvez, 

formação de compostos nitrogenados não detectáveis pelo método de Kjeldahl.  

Embora tenha havido uma redução nas proteínas dos hidrolisados, esses produtos 

ainda apresentam grande qualidade nutricional e valor agregado, já que foram desenvolvidos 

com cortes em “V” da filetagem da tilápia.  Segundo o Sebrae (2008) o aproveitamento dos 

cortes em “V” e os produtos desenvolvidos a partir deles podem agregar valor ao peixe e 

aumentar o retorno financeiro para o produtor. Afinal, são partes que contém o mesmo sabor e 

praticamente as mesmas qualidades nutritivas que o filé, sendo necessário apenas separá- los 

da carcaça em vez de, juntamente com pele, cartilagem e vísceras, serem transformados em 

farinha e óleo de peixe, produtos estes de baixo valor agregado. 
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Em estudo sobre hidrolisados protéicos em pó de caseína bovina coagulada, os autores 

obtiveram teores protéicos que variaram de 69,7% a 70,31% (ROMAN & SGARBIERI, 

2005). Para hidrolisados em pó de carne escura de atum (ARASAKI, 2000) os valores de 

proteína bruta obtidos foram de 66,09% e 64,58%, bem inferiores aos obtidos no presente 

estudo. Os nutrientes dos hidrolisados, principalmente as proteínas, podem ser influenciadas 

pela matéria prima utilizada, interferindo, consequentemente nos teores desses nutrientes no 

produto pronto. 

Em diversos hidrolisados de corvina variando a concentração de enzima e de 

substrato, foram obtidos valores protéicos que variaram de 49,6% a 80,3% em base seca 

(CENTENARO, 2007). Já em hidrolisado de mincend de duas espécies de peixe de água 

salgada com camarão-rosa os resultados para a proteína variaram de 75% a 81,4%, valores 

esses também inferiores à matéria prima original (NEVES, MIRA & MARQUES, 2004). 

Nesse sentido, os teores protéicos observados no presente trabalho apresentam-se 

dentro dos padrões observados na literatura. 

O extrato etéreo apresentou-se maior para o hidrolisado H1, o H2 e a matéria prima 

apresentaram resultados semelhantes para esse nutriente. Essas diferenças podem ter sido 

ocasionadas pela influência do processo de hidrólise, já que durante o processo os lipídeos 

também são liberados (MACEDO-VIEGAS & SOUZA, 2004). Essa elevação também foi 

observada por Arasaki (2000) e consequente redução na umidade, proteína e cinzas.  

Em hidrolisado em pó de carcaça de catfish (Pangasius sp.) Amiza, Nurul & Faazaz 

(2011), obtiveram valores de gordura bastante elevados (32,92%), provavelmente devido a 

espécie conter altas quantidades desse nutriente em sua composição. Altos teores de gordura 

acabam comprometendo a estabilidade do produto, pois há uma maior susceptibilidade de 

rancificação. 

Geralmente os lipídios e outros materiais indesejáveis são separados e removidos por 

centrifugação, o que resulta em um material protéico uniforme e com baixo teor de gordura. 

No presente estudo, isso não foi realizado, já que um dos objetivos do trabalho era utilizar os 

resíduos da filetagem da tilápia para agregar- lhes valor e possivelmente reduzir os impactos 

ambientais. Se houvesse essa separação haveria a geração de novos resíduos, o que não era 

desejável. Além disso, utilizam-se todos os nutrientes disponíveis no produto.  

A matéria mineral dos hidrolisados foi superior ao da matéria prima, o que pode ter 

sido ocasionado pela adição dos antioxidantes, ácidos, realçador de sabor e espessante. Essa 

elevação dos minerais é muito comum em hidrolisados protéicos em pó e naqueles em que são 

adicionados NaOH para ajuste do pH. 
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Portanto, os hidrolisados desenvolvidos apresentaram ótima qualidade nutricional, e 

podem ser utilizados na alimentação humana, como suplementação em outros alimentos, ou 

até mesmo em dietas enterais para indivíduos com dificuldade de digestão e absorção, 

principalmente de proteínas. 

Análise Microbiológica 

Os resultados microbiológicos (Tabela 4) encontram-se dentro dos limites 

determinados pela legislação brasileira vigente (BRASIL, 2001) e, embora não haja 

parâmetros determinados para pescados hidrolisados, os resultados obtidos no presente 

trabalho estão inferiores aos limites exigidos para pescados pré cozidos, empanados ou não, 

refrigerados ou congelados. 

Tabela 4: Análise microbiológica da matéria prima e dos hidrolisados. 

Microrganismos 

analisados 

Brasil  

(2001) 

Matéria prima 

Corte em “V” 

H1 H2 

Staphylococcus 

Coagulase positiva  

 

 

5 x 10
2
 UFC/g 

 

 

< 1,0 x 10
1 

UFC/g 

 

<1,0x10
1
 UFC/g 

 

<1,0x10
1
 UFC/g 

Coliformes 

Termotolerantes 

(45º) 

 

 

10
2
 

 

2,3 x 10
1 

NMP/g 

 

<3,0 NMP/g 

 

<3,0 NMP/g 

Salmonella sp. 

 

Ausente/25g Ausente/25 g Ausente/25 g Ausente/25 g 

Bolores - 5,5 x 10
2 

UFC/g 3x10
2
 UFC/g 1,1x10

3
 UFC/g 

 

Leveduras - 2,16 x 10
4 

UFC/g <1,0x10
1
 UFC/g <1,0x10

1
 UFC/g 

 

Mesófilos 

 

- 

 

4,34 x 10
3 

UFC/g 

 

7x10
1
 UFC/g 

 

2,5x10
2
 UFC/g 

 

 

Psicrotróficos 

 

- 

 

- 

 

1,3x10
3
 UFC/g 

 

3,9 x10
3
 UFC/g 

 

H1 desenvolvido com a enzima Protamex® e H2 desenvolvido com a enzima Brauzyn®100. 

É possível observar que após o preparo dos hidrolisados houve uma redução na carga 

microbiana se comparada à matéria prima original, com exceção para bolores no H2 que foi 

superior à matéria prima, podendo ser explicado pelo tratamento térmico empregado para a 

obtenção dos hidrolisados e sua posterior refrigeração, além da inclusão de aditivos que 

retardam o crescimento microbiano associado à manipulação adequada dos produtos durante e 

após seu processamento. 
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Na legislação brasileira, não há referência para bolores e leveduras, bactérias 

mesófilas e psicotróficas, no entanto, tais parâmetros são fundamentais para a determinação 

da vida de prateleira dos produtos e, embora não haja implicação na saúde pública, sua baixa 

contagem é importante para a manutenção da qualidade sanitária do produto (MINOZZO, 

2010). 

A presença de bolores e leveduras em excesso (superior a 106 UFC/g) indica 

manipulação inadequada, podendo ser decorrente de falhas na limpeza da matéria-prima, ou 

no manuseio realizado em condições insatisfatórias (MANSKE, 2011). Tendo em vista que os 

resultados observados para esses microrganismos foram baixos, pode-se concluir que não 

afetaram a qualidade do produto final. 

Com relação às bactérias mesófilas, quando sua contagem também for superior a 106  

UFC/g, podem levar a alteração sensorial e redução do tempo de prateleira, indicando 

insalubridade do produto (FRANCO & LANDGRAF, 1996), o que não foi observado no 

presente estudo. 

De acordo com Manske et al. (2011), as bactérias psicrotróficas são responsáveis pela 

deterioração de alimentos a baixas temperaturas, que agem diretamente na deterioração de 

alimentos refrigerados, estando também relacionadas à diminuição da vida de prateleira. 

Tendo em vista que os hidrolisados, após sua obtenção, foram armazenados sob refrigeração, 

era importante a análise a respeito desse microrganismo, no entanto, os resultados 

apresentaram-se bastante satisfatórios. 

Em análises microbiológicas de hidrolisados de filé de tilápia do Nilo, Cândido (1998) 

obteve resultados menores aos identificados neste estudo, no entanto o autor desidratou seus 

hidrolisados, dessa forma, a baixa atividade de água torna o crescimento dos microrganismos 

dificultado. 

Já em hidrolisados de carne mecanicamente separada de frango, no qual a análise 

microbiológica foi realizada antes da inativação enzimática, o autor obteve os seguintes 

resultados: coliformes termotolerantes <3/g, Salmonella sp. não determinado e contagem de 

mesófilos 3,3x10³, resultados estes bastante semelhantes aos  identificados no presente estudo, 

no entanto, para mesófilos, o presente trabalho apresentou valores menores (ROSSI, 2007). 

Portanto, os hidrolisados podem ser considerados produtos em condições sanitárias 

satisfatórias, sendo adequados para o consumo humano. 
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CONCLUSÃO 

O H1 apresentou um maior rendimento se comparado ao H2, no entanto, o H2 foi 

obtido em menor tempo que o H1, portanto, ambas as enzimas podem ser utilizadas para a 

obtenção de hidrolisados protéicos de pescado a partir de uma matéria prima de alto valor 

biológico e baixo valor agregado como corte em “V” do filé da tilápia do Nilo. 
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CAPITULO II 

 

INCLUSÃO DE HIDROLISADOS PROTÉICOS DE TILÁPIA DO NILO EM 

EMPANADOS DE PEIXE  

 

RESUMO: Há uma grande geração de resíduos por parte das indústrias filetadoras  de 

pescado e estes geralmente tem um destino incorreto. No entanto, a transformação destes 

resíduos em produtos para a alimentação humana, como o desenvolvimento de hidrolisados 

protéicos de pescado, é uma excelente opção de renda para as indústrias. Estes hidrolisados 

apresentam grande potencial na recuperação de valiosa matéria prima, podendo resultar em 

propriedades funcionais e bioativas aceitáveis e valor nutricional apreciável no produto final. 

Dessa forma, foram desenvolvidos empanados de peixe com inclusão parcial (8%) de 

hidrolisados protéicos de tilápia do Nilo em sua formulação e caracterizados de acordo com 

sua composição centesimal, microbiológica e sensorial. Os empanados apresentaram 

composição centesimal semelhante entre si, com 62,32, 64,18 e 65,05% de umidade, 12,36, 

12,69 e 13,02% de proteína, 2,93, 2,84 e 2,79% de extrato etéreo, 1,28, 1,46 e 1,49% de 

matéria mineral e 21,11, 18,83 e 17,65% de carboidratos respectivamente para os empanados 

com o hidrolisado H1, com o hidrolisado H2 e os controles. Com relação aos resultados 

microbiológicos, os empanados apresentaram valores dentro dos padrões exigidos pela 

legislação vigente. Quanto à análise sensorial, os empanados foram muito bem aceitos pelos 

provadores (n=35), apresentando aceitação com médias de pontuação acima de 7, que 

representa uma pontuação acima do termo “gostei moderadamente”, no entanto os empanados 

não apresentaram diferenças significativas entre si. Portanto, a inclusão de hidrolisados 

protéicos de pescado na formulação de empanados de peixe é uma boa alternativa para 

substituição parcial da carne, já que praticamente mantiveram seu valor nutricional, 

apresentaram boa qualidade sanitária e foram bem aceitos pelos consumidores. 

Palavras-Chave: composição centesimal, análise sensorial, pescado. 
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INCLUSION OF NILE TILAPIA HYDROLYZED PROTEIN IN BREADED FISHES 

 

ABSTRACT: There is a great generation of waste by fish fillets industries and these usually 

have an incorrect destination. However, the waste transformation in products for human 

consumption, as the development of fish protein hydrolyzed, is an excellent choice of income 

for the industry. These hydrolyzed have great potential in the recovery of valuable raw 

materials and may result in acceptable functional and bioactive properties and appreciable 

nutritional value of the final product. Thus, were developed breaded fish with partial 

inclusion (8%) of Nile tilapia hydrolyzed protein in its formulation and characterized 

according to their chemical composition, microbiological and sensory. The breaded showed 

similar chemical composition, with 62,32; 64,18 and 65,05% for moisture, 12,36; 12,69 and 

13,02% for protein, 2,93; 2,84 and 2,79% for lipids, 1,28, 1,46 and 1,49% for ash and 21,11; 

18,83 and 17,65% for carbohydrates, respectively for H1 hydrolyzed, H2 hydrolyzed and 

without hydrolyzed. In relation of the microbiological results, the breaded showed values 

inside law. As for the sensory analysis, the breaded was very well accepted by the panel 

(n=35), with means of acceptance scores above 7, which represents a score above the word 

“like moderately”, however the breaded did not show significant differences between 

themselves. Therefore, the inclusion of fish protein hydrolyzed in the formulation of breaded 

fish is a good alternative to partial replacement of meat, since practically maintained their 

nutritional value, good quality health and had been well accepted by consumers. 

Keywords: proximate composition, sensory analysis, fisheries. 
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INTRODUÇÃO 

Há uma grande geração de resíduos por parte das indústrias filetadoras de pescado e 

estes geralmente tem um destino incorreto, sendo muitas vezes descartados em rios ou 

enterrados em locais inadequados. Com isto ocorrem problemas não só ambientais, mas 

também econômicos (SANTA ROSA, 2009). 

 No entanto, atualmente o aproveitamento de resíduos da industrialização de pescado 

no Brasil, segundo Vidal et al. (2011), é baixo, destinando-se, principalmente, ao preparo de 

farinhas e óleo de pescado, que são produtos de baixo valor agregado. De acordo com o 

mesmo autor, a transformação destes resíduos em produtos para a alimentação humana é uma 

excelente opção de renda para as indústrias, podendo aumentar sua lucratividade.  

As proteínas residuais da filetagem dos peixes podem ser hidrolisadas por meio de um 

processo proteolítico enzimático em que as enzimas atuam como catalisadores biológicos que 

aceleram a hidrólise das proteínas (FURLAN & OETERRER, 2002). Estes hidrolisados 

apresentam grande potencial na recuperação de valiosa matéria prima, podendo resultar em 

propriedades funcionais e bioativas aceitáveis e valor nutricional apreciável no produto final 

(DINIZ & MARTIN, 1999). 

Hidrolisados protéicos de pescado, segundo Diniz & Martin (1999), podem ser 

utilizados como suplementos protéicos em vários produtos caseiros, além de poderem ser 

incluídos em formulações de hambúrgueres, pastas como macarrão, objetivando produção de 

flavor de pescado ou ainda como suplemento nutricional de bebidas ricas em proteínas.  

Os produtos empanados tem sido uma alternativa interessante, cuja prática vem 

crescendo entre os processadores de produtos cárneos, já que com um estilo de vida cada vez 

mais agitado o consumidor tem procurado por produtos que facilitem o seu dia a dia, que 

sejam de fácil e rápido preparo (DILL, SILVA & LUVIELMO, 2009), e tenham qualidade 

sanitária e nutricional. 

De acordo com Brasil (2001a), consistem em um produto cárneo industrializado, 

obtido a partir de carnes de diferentes espécies de animais de açougue, acrescido de 

ingredientes, moldado ou não, e revestido com farinha de cobertura apropriada que o 

caracterize. Podendo tratar-se de um produto cru, semicozido, cozido, semi-frito, frito ou 

outros. 

A aceitação desses alimentos tem sido crescente uma vez que apresentam aparência, 

odor e sabor muito apreciados. Além disso, os produtos empanados permitem agregar valor e 

conveniência, atendendo, dessa forma, interesses tanto dos frigoríficos quanto dos 

consumidores. Apresentam ainda vida de prateleira maior comparado à carne crua, pois, o 
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processo de empanamento confere à carne uma proteção contra a desidratação e queima pelo 

frio durante o congelamento (DILL, SILVA & LUVIELMO, 2009). 

Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo desenvolver empanados de peixe 

com inclusão parcial de hidrolisados protéicos de resíduos da filetagem da tilápia do Nilo e 

caracterizá-los centesimal, microbiológica e sensorialmente. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Elaboração dos Empanados 

Os ingredientes utilizados foram adquiridos em um supermercado do município de 

Toledo, com exceção dos hidrolisados, que foram desenvolvidos no laboratório de Tecnologia 

do Pescado do Grupo de Estudos de Manejo na Aquicultura – GEMAq/UNIOESTE campus 

de Toledo. 

Foram desenvolvidas três formulações de empanados, uma controle, sem adição de 

hidrolisado e outras duas desenvolvidas com a inclusão dos hidrolisados obtidos com 

diferentes enzimas, substituindo parcialmente a carne da formulação. 

Para a elaboração dos produtos foram utilizados filés de tilápia do Nilo que foram 

descongelados em refrigerador (4°C) e moídos em moedor elétrico de carnes. Todos os 

ingredientes foram pesados individualmente em balança semi analítica digital, conforme 

formulações apresentadas na Tabela 1.  

Tabela 1: Formulação de empanados de peixe com e sem hidrolisados obtidos de cortes em 

“V” de filés de tilápia do Nilo pelo método enzimático. 

Ingredientes Empanado com H1 Empanado com H2 Empanado Controle 
 % % % 

Peixe 72,5 72,5 80,5 

Condimento Preparado * 1,5 1,5 1,5 
Hidrolisado 8 8 - 

Alho em pó 0,3 0,3 0,3 
Cebola Desidratada 2,5 2,5 2,5 
Óleo 2 2 2 

Amido 4,0 4,0 4,0 
Isolado Protéico de Soja 4,0 4,0 4,0 

Água 5 5 5 
Acido ascórbico 0,2 0,2 0,2 

Total 100 100 100 

* Sal, Cebola desidratada, Salsinha desidratada, Páprica, Alho em pó, Glutamato monossódico 
e Pimenta. 

 

Os ingredientes foram adicionados ao pescado e misturados até a obtenção de uma 

massa homogênea. Posteriormente porções da massa foram moldadas, dando forma aos 
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empanados. Em seguida procedeu-se o processo de empanamento, passando as porções no 

predust (a base de milho), em seguida pelo batter (composto por leite, farinha de trigo, amido 

e sal) e por fim no breading (a base de milho). Após o término desse processo, todos os 

empanados foram dispostos em camadas horizontais e empilhados em bandejas, corretamente 

identificados e congelados à -18°C, até o momento das análises. 

O fluxograma para a elaboração dos empanados pode ser visualizado na figura 1. 

 
Figura 1: Fluxograma da elaboração dos empanados  de peixe. Fonte: O autor. 

 

   

Figura 2: Inclusão dos hidrolisados à massa dos empanados de peixe e produto pronto. 
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Composição Centesimal 

As determinações de umidade, proteínas, extrato etéreo e matéria mineral foram 

realizadas segundo metodologia proposta pelo Instituto Adolfo Lutz (2005). 

Para a determinação da umidade as amostras foram secas em estufa com ventilação 

forçada a 105°C até peso constante. O teor de proteína foi determinado pelo método de 

Kjeldahl. O extrato etéreo foi obtido pela extração com éter de petróleo em equipamento para 

determinação de gordura e a matéria mineral obtida por incineração em mufla a 550°C por 

quatro horas. 

Análise Microbiológica 

Amostras dos empanados foram submetidas a análises microbiológicas para a 

verificação das condições do processamento, higiene e manipulação. Estas foram submetidas 

a contagem de Staphylococcus coagulase positiva, presença de Salmonella sp., coliformes a 

45°C através do número mais provável, bolores e leveduras, além da contagem total de 

bactérias aeróbias mesófilas e psicotróficas conforme Brasil (2003). 

Análise Sensorial 

A análise sensorial foi realizada no Laboratório de Tecnologia do Pescado da 

UNIOESTE-Toledo/PR com trinta e cinco provadores voluntários não treinados do campus. 

Os empanados foram fritos em óleo de soja a uma temperatura de 105°C por 3 minutos, e 

servidos aos provadores a uma temperatura de aproximadamente 25°C. 

Para o teste de aceitação os provadores analisaram três amostras distintas, servidas em 

pratos descartáveis brancos, devidamente identificadas com números aleatórios de três 

algarismos. Cada amostra foi apresentada de forma monádica aos provadores, utilizando-se 

escala hedônica estruturada em nove pontos, ancorada entre mínimo e máximo: desgostei 

extremamente (1) até gostei extremamente (9) (DUTCOSKY, 1996), avaliando os atributos: 

aparência, aroma, sabor, textura, crocância e impressão global para cada um dos empanados. 

As amostras também foram submetidas ao teste de atitude (INSTITUTO ADOLFO 

LUTZ, 2008) com relação à compra desse produto, com escala hedônica de cinco pontos com 

os extremos 1 (certamente não compraria) e 5 (certamente compraria) e também, opinião 

sobre a frequência de consumo, utilizando-se uma escala de sete pontos com valor mínimo 1 

(nunca comeria) e máximo 7 (comeria sempre). 

Antes da análise sensorial, os julgadores foram orientados sobre o método e 

procedimento da avaliação. Juntamente com as fichas de análise sensorial, foram oferecidos 

um copo contendo água e uma bolacha água e sal para a realização do branco entre as 
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amostras (limpeza das papilas gustativas), a fim de se evitar que o sabor de uma amostra 

interferisse na outra. Os provadores só puderam participar da pesquisa quando apresentaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado. 

A referida análise sensorial foi realizada após a aprovação do projeto pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Unioeste que recebeu perecer favorável de 

n° 304/2011-CEP. 

Análise Estatística 

Os dados de aceitação foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias 

foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade utilizando-se o programa 

Statsoft (2004). Já os dados de intenção de compra e frequência de consumo foram analisados 

estatisticamente pela análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% 

de probabilidade pelo programa SAEG (UFV, 2007). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Composição Centesimal 

Os parâmetros analisados para os empanados (Tabela 2) encontram-se dentro dos 

padrões exigidos pela legislação brasileira vigente (BRASIL, 2001a) e apresentam um bom 

valor nutricional. 

Tabela 2: Composição centesimal dos empanados com e sem hidrolisado. 

  Tratamentos 

Parâmetros (%) Brasil (2001a) Empanado 

com H1 

Empanado 

com H2 

Empanado 

controle 

Umidade - 62,32 ±2,52 64,18 ±1,05 65,05 ±0,96 

Proteína Mín. 10 12,36 ±0,10 12,69 ±0,44 13,02 ±0,21 

Extrato etéreo -   2,93 ±0,24   2,84 ±0,01   2,79 ±0,28 

Matéria mineral -   1,28 ±0,15   1,46 ±0,04   1,49 ±0,05 

Carboidratos Máx. 30 21,11 ±2,33 18,83 ±0,58 17,65 ±0,42 

H1 desenvolvido com a enzima Protamex® e H2 desenvolvido com a enzima Brauzyn®100. 

 

Como é possível observar, os resultados dos empanados com e sem hidrolisado 

apresentaram-se bastante semelhantes.  

Em empanados de mandi-pintado Veit et al. (2011), observaram valores 56,08%, 

14,67%, 10,12%, 2,70% e 16,43% respectivamente para umidade, proteína, lipídios, matéria 

mineral e carboidratos. Em comparação aos empanados de tilápia com e sem hidrolisado, o 

trabalho apresentou valores menores para umidade, e carboidratos e maiores para proteína, 
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extrato etéreo e matéria mineral. Tais diferenças podem ser atribuídas à compos ição química 

das espécies utilizadas e também às formulações utilizadas no desenvolvimento dos 

empanados. 

Já em estudo sobre nuggets de carne mecanicamente separada (CMS) lavada de tronco 

limpo de tilápia, obteve-se 10,02% e 9,50% para proteína, resultados estes inferiores ao 

observado no presente estudo (KIRSCHNIK, 2007). Os teores protéicos de fishburguer de 

CMS lavada e não lavada de carcaça de tilápia do Nilo apresentaram valores de 11,04% e 

10,93%, respectivamente (SARY et al., 2009). 

Empanados obtidos da mistura de filé e CMS de tilápia do Nilo e carpa comum 

observou-se valores protéicos que variaram de 14,7% a 19,9% (SILVA, 2006). 

As variações identificadas entre os resultados do presente estudo e os demais podem 

ser atribuídas às diferentes formulações empregadas na obtenção desses produtos. 

As proteínas são importantes componentes da nutrição, pois fornecem energia, 

aminoácidos essenciais, nitrogênio para síntese de aminoácidos não essenciais e todas as 

outras substâncias nitrogenadas que o organismo necessita. Além de nutrir, elas ainda 

apresentam outras propriedades que as tornam importantes principalmente na elaboração de 

alimentos, sendo estas chamadas de propriedades funcionais (VIEIRA, 2003a). 

Dessa forma, a escolha de uma proteína de alta qualidade e que passe por processos 

adequados, influenciará na qualidade nutritiva do produto final e consequentemente na sua 

aquisição e seu consumo. Sendo assim, os empanados desenvolvidos apresentaram-se como 

boas fontes protéicas. 

Com relação ao pequeno aumento nos teores de extrato etéreo dos empanados com 

hidrolisado em relação ao controle, pode ter havido influencia das gorduras presentes nos 

hidrolisados (H1 3,45%; H2 2,78%), elevando, portanto, seus valores nos produtos finais.  

Em trabalho desenvolvido por Silva (2006), o autor observou teores lipídicos que 

variaram de 4,0% a 13,1% e, Pereira et al. (2003), observaram, em produtos reestruturados 

tipo nuggets, um teor lipídico de 11,77%.  

Após a pré-fritura de croquete empanado de CMS e aparas da filetagem de tilápia do 

Nilo Bordignon et al. (2010) obtiveram resultados de extrato etéreo de 11,59% e 9,17% 

respectivamente. Esses valores são superiores aos observados no presente estudo, o que pode 

ser considerada uma característica positiva para os empanados com e sem hidrolisados, pois 

os baixos níveis desse nutriente são favoráveis à estabilidade dos produtos, já que 

concentrações muito altas os tornam susceptíveis a oxidação e rancidez lipídica. Além disso, 

mesmo após sua fritura ainda serão saudáveis por conterem pouca gordura.  
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As diferenças observadas entre os empanados com relação aos teores de carboidratos, 

provavelmente foram influenciadas pelo processo de empanamento, já que este foi realizado 

manualmente, assim, alguns empanados podem ter apresentado uma cobertura mais espessa 

do que outros.  

Como não houve grandes diferenças na composição centesimal entre os empanados 

com e sem hidrolisado, é possível substituir parcialmente a carne de peixe pelos hidrolisados, 

pois praticamente mantêm a qualidade nutritiva dos produtos, atendem as exigências da 

legislação e podem baratear os custos da produção, já que os hidrolisados foram 

desenvolvidos com matéria prima de baixo valor comercial, sendo esta considerada um 

resíduo da filetagem das tilápias. 

Análise Microbiológica 

Os resultados microbiológicos obtidos dos empanados demonstram que os mesmos 

foram desenvolvidos em boas condições higiênico-sanitárias e estão em ótima qualidade para 

o consumo, estando bem abaixo do máximo permitido pela legislação brasileira. 

Em estudo desenvolvido por Bordignon et al. (2010), os autores  obtiveram valores 

baixos para os mesmos microrganismos analisados neste estudo, no entanto as análises foram 

realizadas após a fritura dos produtos, dessa forma, com a ação do calor, a maioria dos 

microrganismos é eliminada. 

Tabela 3: Resultados microbiológicos dos empanados com e sem hidrolisado. 

Microrganismos 

analisados 

Brasil 

(2001b) 

Empanado com 

H1 

Empanado com 

H2 

Empanado 

controle 

Staphylococcus 
Coagulase 
positiva  

 

 
5 x 10

2
 

 
< 1,0 x 10

1 
UFC/g 

 
<1,0x10

1
 UFC/g 

 
<1,0x10

1
 UFC/g 

Coliformes 

Termotolerantes 
(45º) 
 

 
10

2
 

 
4,3 x 10

1 
NMP/g 

 
2,9 x 10

1
 NMP/g 

 
2,9 x 10

1
 NMP/g 

Salmonella sp. 
 

Ausente/25g Ausente/25g Ausente/25g Ausente/25g 

Bolores - 2,1 x 10
3 

UFC/g 1,5 x10
3
 UFC/g 1,3x10

3
 UFC/g 
 

Leveduras - 3,8 x 10
3 

UFC/g 4,6 x10
3
 UFC/g 2,2 x10

3
 UFC/g 

 
Mesófilos 

 
- 

 
2,3 x 10

2 
UFC/g 

 
8 x 10

1
 UFC/g 

 
1,4 x10

2
 UFC/g 
 

 

Psicrotróficos 

 
- 

 
3,5 x 10

3 
UFC/g 

 
3 x 10

2
 UFC/g 

 
4,6 x10

3
 UFC/g 

 

H1 desenvolvido com a enzima Protamex® e H2 desenvolvido com a enzima Brauzyn®100.       
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No trabalho desenvolvido por Pereira et al. (2003), os autores obtiveram valores um 

pouco acima dos observados no presente estudo para estafilococos coagulase positiva (102) e 

para coliformes a 45°C (102), para salmonela, o autor também não identificou o 

microrganismo em 25g. 

Para prevenir a contaminação dos alimentos por estafilococos é necessário o 

aquecimento (acima de 46°) do alimento logo após sua manipulação, pois o calor destrói a 

estafilococose e previne a formação da toxina, sendo extremamente importante também 

manter os alimentos sempre refrigerados para controle da intoxicação (FRANCO, 2003). 

Tendo em vista que a contaminação por coliformes pode ser de origem fecal, a boa 

higiene do manipulador é fundamental em todas as etapas da produção de alimentos. 

A salmonela é o microrganismo responsável pela maioria das doenças causadas pela 

contaminação de alimentos (VIEIRA, 2003b), podendo estar relacionadas a surtos de grandes 

proporções (FRANCO & LANDGRAF, 2003). 

O uso de calor é uma das formas mais eficientes para a destruição da salmonela em 

alimentos, assim, estes devem ser aquecidos até atingir uma temperatura entre 65 e 74°C 

(ABERC, 2003).  

A maioria dos trabalhos observados apresentam resultados microbiológicos inferiores 

ao máximo estabelecido pela legislação. No entanto, a nível industrial nem sempre isso 

ocorre. Nesse sentido, as boas práticas de fabricação devem ser aplicadas cuidadosamente em 

todas as etapas da produção, desde o recebimento da matéria prima até a distribuição do 

produto final (VEIT et al., 2011), além do treinamento frequente e adequado dos funcionários. 

Portanto, a adoção de medidas higiênico-sanitárias no processamento de alimentos são 

técnicas importantes que contribuem para a redução dos níveis de contaminação e previnem a 

introdução de patógenos nos alimentos, principalmente quando se trata de produtos a base de 

pescados ou frutos do mar, mantendo, assim, a inocuidade dos alimentos e consequentemente 

a saúde do consumidor. 

Análise Sensorial 

Dos trinta e cinco provadores 54% eram do sexo masculino e 46% do sexo feminino, 

com idade média de 26 anos. 

Os resultados das análises sensoriais demonstraram grande aceitação dos produtos em 

todos os aspectos, obtendo um valor médio acima de 7, o que indica um valor acima do termo 

“Gostei moderadamente”,  com exceção do atributo aroma para o empanado com H1 que 

obteve uma média de 6,91. Não houve diferença estatística entre os empanados, exceto para o 
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aroma, o que revela a possibilidade de substituir parcialmente a carne por hidrolisado, pois 

sua inclusão não afetará negativamente a aceitação do produto pelo consumidor. 

Tabela 4: Resultados do teste de aceitação dos empanados com e sem hidrolisado. 

 Empanados  

Atributo  H1  H2 Controle CV (%) 

Aparência 7,43 7,77 7,54  9,30NS 

Aroma   6,91b     7,17ab   7,51a  13,85 

Sabor 7,34 7,51 7,71 15,70NS 

Textura 7,57 7,37 7,20 15,55NS 

Crocância 7,69 7,26 7,20 15,96NS 

Impressão 

Global 

7,43 7,43 7,57 11,64NS 

H1 desenvolvido com a enzima Protamex® e H2 desenvolvido com a enzima Brauzyn®100. Médias na mesma 

linha seguida de letras distintas diferem (P < 0,05) pelo Teste de Tukey. NS: não significativo. 

 

De acordo com Dill, Silva & Luvielmo (2009), a aceitação de produtos empanados 

tem sido crescente por parte dos consumidores, uma vez que apresentam aparência, odor e 

sabor muito apreciados. 

Essa aceitação foi observada nos resultados obtidos para os empanados desenvolvidos  

no presente estudo, pois apresentaram uma pontuação bastante elevada.  

O sabor se trata de uma sensação mista, que envolve tanto os sentidos do olfato quanto 

do gosto, assim, um sentido complementa o outro e resultam na constituição do sabor ou 

flavor (DUTCOSKY, 1996).  

Além do flavor, a aparência de um produto também é um atributo utilizado pela 

indústria alimentícia para tornar um alimento apetitoso e instigar o consumidor a comprá- lo, 

afinal de contas primeiramente observa-se se o produto parece gostoso para a partir dai 

adquiri-lo e degustá-lo.  

O cozimento nos produtos de origem animal catalisa a reação entre certos compostos 

existentes no músculo cru, formando um conjunto de substâncias novas, com aroma e sabor  

característicos. Os aminoácidos livres, açúcares, nucleotídeos, ácidos orgânicos e íons 

inorgânicos participam também da geração de aroma e sabor, sendo chamados de precursores 

(CONTRERAS-GUZMÁN, 1994), portanto a fritura dos empanados favoreceu a aceitação 

dos produtos, pois a cocção catalisou as reações entre  os compostos da carne. Além disso, a 

fritura por imersão favorece a agregação de gorduras, que entre outros atributos, realça o 

sabor dos alimentos. 
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Os aminoácidos livres constituem o princípio mais importante na formação do sabor 

de um alimento, podendo agir individualmente, ou em conjunto para a caracterização desse 

atributo (OGAWA, 1987). Nesse sentido, a porcentagem de hidrolisado e carne utilizada no 

desenvolvimento dos empanados, rica em proteínas e aminoácidos, pode ter favorecido a 

formação de sabor agradável nos empanados. 

Em nuggets desenvolvidos de polpa de carpa prateada por Pereira et al. (2003), os 

autores obtiveram média de 6,9, já Cortez-Netto et al. (2010),  identificaram resultados acima 

de 7 em todos os atributos para steak de filé de tilápia do Nilo, resultados esses semelhantes 

aos observados nesse trabalho. 

Em trabalho com fishburguer de CMS lavada e não lavada de carcaça de tilápia do 

Nilo os autores obtiveram aceitação de seus produtos com pontuação também acima de 7, 

bastante semelhante aos resultados observados no presente estudo (SARY et al., 2009). 

Embora não tenha havido diferença estatística, os empanados apresentaram bons 

resultados para todos os atributos, demonstrando grande aceitação dos mesmos. 

Os empanados além de apresentarem boa aceitação, permitem agregar valor e 

conveniência, atendendo, dessa forma, interesses tanto dos frigoríficos como dos 

consumidores. Estes produtos apresentam ainda vida de prateleira maior comparado à carne 

crua, além de conferir à carne uma proteção contra a desidratação e queima pe lo frio durante o 

congelamento (DILL, SILVA & LUVIELMO, 2009). 

Com relação aos testes referentes à compra e a frequência de consumo dos empanados 

(Tabela 5), também não houve diferença estatística entre eles. No entanto, os resultados 

obtidos foram bastante satisfatórios já que a pontuação máxima para o teste de intenção de 

compra é 5 e da frequência de consumo 7.  

Tabela 5: Resultados de intenção de compra e frequência de consumo dos empanados com e 

sem hidrolisado. 

Análises Empanado com 

H1 

Empanado com 

H2 

Empanado 

Controle 

CV (%) 

Intenção de 

compra 

4,09 4,26 4,11 18,62NS 

Frequência de 

Consumo 

5,06 5,14 4,94 18,41NS 

H1 desenvolvido com a enzima Protamex® e H2 desenvolvido com a enzima Brauzyn®100.  
NS: não significativo. 

As médias das notas para o parâmetro intenção de compra de fishburgers de carne de 

tilápia mecanicamente separada, variaram de 3,86 a 3,98 e apontam resultados entre “talvez 
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comprasse/talvez não comprasse” e “possivelmente compraria o produto” (MARENGONI et 

al., 2009), inferiores, portanto aos observados no presente estudo. 

Diante dos resultados é possível afirmar que a inclusão dos hidrolisados na formulação 

dos empanados não alterou o padrão sensorial já estabelecido pelos empanados normalmente 

consumidos. Portanto se esses produtos estivessem à venda seriam frequentemente 

consumidos. 

Nesse sentido, o desenvolvimento e a inclusão de hidrolisados protéicos de pescado 

em alimentos é um processo bastante favorável, já que os mesmos apresentam ótima 

qualidade nutricional e são bem aceitos pelos consumidores.    

 A Figura 3, relacionada à intenção de compra, demonstra que as maiores 

porcentagens obtidas para “possivelmente compraria” e “certamente compraria” são para os 

empanados com hidrolisado. 

 
Figura 3: Intenção de compra dos empanados com e sem hidrolisado pelos provadores (n=35). 

H1 desenvolvido com a enzima Protamex® e H2 desenvolvido com a enzima Brauzyn®100. 
 

A comparação com os demais trabalhos é dificultada, pois as metodologias utilizadas 

para a determinação da intenção de compra dos provadores são distintas.  

Já na figura relacionada à frequência de consumo (Figura 4), 49% dos provadores 

“comeria frequentemente” o empanado com H1 e, 23% “comeria muito frequentemente” o 

empanado com H2. Se somar as porcentagens obtidas nos itens “comeria frequentemente”, 

“comeria muito frequentemente” e “comeria sempre” obtêm-se porcentagens de 75%, 78% e 
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69% para os empanados com H1, com H2 e os controles, respectivamente. Demonstrando que 

os provadores comeriam com frequência os empanados com hidrolisado. 

 

Figura 4: Frequência de consumo dos empanados com e sem hidrolisado pelos provadores (n=35). 

H1 desenvolvido com a enzima Protamex® e H2 desenvolvido com a enzima Brauzyn®100. 
 

Cortez-Netto et al. (2010), em steaks de pacu, jundiá e tilápia obtiveram porcentagens 

de 67%, 70% e 70% respectivamente, um pouco abaixo das porcentagens observadas para os 

empanados com e sem hidrolisados. 

Considerando que os empanados com inclusão de hidrolisados foram bem aceitos, e se 

inseridos no mercado serão frequentemente adquiridos e consumidos, confirma-se a 

possibilidade de incluir os hidrolisados em produtos empanados tipo nuggets e/ou até mesmo 

em outros produtos. 

 

CONCLUSÃO 

 A inclusão de hidrolisados protéicos de pescado na formulação de empanados de 

peixe é uma boa alternativa para substituição parcial da carne, pois os produtos apresentaram 

ótima qualidade nutricional e grande aceitação pelos provadores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sugere-se para os próximos estudos, que sejam realizados trabalhos de viabilidade 

econômica do processo de hidrólise de pescado, assim como análises das propriedades 

funcionais dos hidrolisados e digestibilidade in vivo. Além de estudos desses produtos com 

diferentes níveis de inclusão em outros alimentos para se observar se podem realmente ser 

utilizados como flavorizantes e como suplementos protéicos, e realizar análise sensorial com 

provadores treinados e não treinados. 
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