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A anchoita (Engraulis anchoita) é um pequeno peixe pertencente a Família Engraulidae, do Gênero Engraulis. Embora apresente uma grande biomassa e esteja amplamente disponível em águas brasileiras, os estoques deste pelágico permanecem inexplorados. Tendo em vista que a produção pesqueira no sudeste-sul do Brasil alcançou seu limite máximo nos anos 70, este fato torna-se uma alternativa para o crescimento do setor pesqueiro destas regiões. Neste sentido o desenvolvimento de produtos utilizando este pescado como matéria-prima seria uma alternativa para as indústrias pesqueiras local e a possibilidade de aproveitamento do potencial pesqueiro de nossas águas. Para o processamento da matéria-prima torna-se necessário o conhecimento de suas propriedades funcionais. Segundo a literatura, as propriedades funcionais de maior interesse tecnológico a serem estudadas são a capacidade de retenção de água, capacidade de emulsificação de óleos e graxas, geleificação e solubilidade das proteínas. Assim, este trabalho tem como objetivo estudar as propriedades funcionais da carne de Anchoita, suas modificações quando congelada e processada como base protéica. O pescado será capturado em Cruzeiros realizados a bordo do Navio Oceanográfico Atlântico Sul da Fundação Universidade Federal do Rio Grande. Estes Cruzeiros fazem parte de um projeto que integra os Departamentos de Química e de Oceanografia. A matéria-prima após capturada será acondicionada a bordo em água salina e gelo. Posteriormente, será despolpada e congelada. A polpa será monitorada com análises microbiológicas, sensoriais e físico-químicas em função do seu período de armazenamento. O frescor será determinado sensorialmente e através dos seguintes parâmetros: Bases Voláteis Totais (N-BVT), trimetilamina (TMA) e pH. A composição centesimal do pescado inteiro será determinada levando em consideração seu peso, sexo e maturação das gônodas. 


