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Introdução

Hoje, uma das espécies que vem se destacando na piscicultura é a
tilápia (Oreochromis niloticus), cultivada em mais de 100 países. É originaria do
Rio Nilo (África) sendo um dos pescados mais expressivos, em termos
econômicos na aqüicultura, não só brasileira como mundial (OGAWA e MAIA,
1999). Segundo a FAO, (2007), em 2006 a produção de tilápia no Brasil foi de
69.078 toneladas, sendo que a China foi o país que liderou essa produção com
897.276 toneladas. Segundo Freier et al. (2005), a composição química dos
alimentos cárneos de origem aquática é semelhante àquela dos animais
terrestres. A carne do pescado é constituída principalmente de água, proteína e
lipídios. Os principais constituintes estão entre 66 e 84% de água, 15 e 24% de
proteína, 0,1 e 22% de lipídios, e de 0,8 a 2% de substâncias minerais. Os
pescados magros apresentam um alto teor de água, enquanto que os
gordurosos possuem uma quantidade menor de água que pode chegar a
menos de 58%. A carne de tilápia é rica em proteínas e lipídios (OGAWA e
MAIA, 1999). Este trabalho teve como objetivo desenvolver tilápia enlatada e
verificar a sua composição físico-química.

Metodologia

Para a elaboração da pesquisa utilizou-se tilápia do Nilo (Oreochromis
niloticus). As tilápias foram capturadas de açude com o auxílio de tarrafa. Para
a insensibilização, as mesmas foram colocadas em uma caixa térmica
contendo gelo e em seguida iniciou-se o abate. Foram retiradas as cabeças,
nadadeiras, caudas, escamas e vísceras.

As tilápias foram imersas em solução com 20% de cloreto de sódio à
temperatura aproximada de 60°C por 40 minutos, objetivando remover sangue
e sujidades remanescentes e também para melhorar a textura e o sabor do
pescado. Após a salmouragem as tilápias foram submetidas a uma lavagem
com água clorada à temperatura ambiente para posterior enlatamento. O
líquido de cobertura foi uma solução preparada com 20% de água, 80% de óleo
de soja e 3% de cloreto de sódio. Inicialmente realizou-se o aquecimento da
água e NaCl até fervura, em seguida adicionou-se o óleo de soja.

As tilápias foram dispostas manualmente nas latas de alumínio. As latas
com as tilápias foram submetidas a um pré-cozimento em autoclave sob vapor
fluente a 100°C por 50 minutos.
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Para a exaustão cada lata foi preenchida com o líquido de cobertura a
temperatura de 80°C. O fechamento hermético das latas foi realizado com uma
recravadeira semi-automática. O tempo dos tratamentos térmicos testados foi
de 15 e 30 minutos, utilizando-se 25 latas de conserva em cada tratamento. As
latas foram retiradas da autoclave e imediatamente submetidas a choque
térmico, submergindo-as em água fria. Em seguida, foram armazenadas à
temperatura ambiente.

A fim de determinar as análises físico-químicas do produto elaborado,
foram realizadas análises em triplicata de proteína, umidade, lipídios, cinzas e
pH para cada tratamento térmico, segundo metodologia oficial (AOAC, 2000).

Resultados e discussão

Segundo Beirão et al. (2000), a composição química é variável,
dependendo da espécie, estado nutricional, sazonalidade, idade, parte do
corpo e condições gonadais.

Na Tabela 1 são apresentados os valores médios da composição proximal
das conservas de tilápia, comparado com a carne da tilápia in natura.

Tabela 1 - Composição proximal da tilápia enlatada.
Composição Proximal

(%)
Conserva de tilápia Tilápia in natura

Umidade 48,44 75,71
Cinzas 3,14 4,11

Proteína 12,20 16,03
Gordura 32,75 3,72
Cloreto 0,82 *

Pode ser observado na Tabela 1 que o teor de umidade para a conserva
de tilápia foi de 48,44%, abaixo do encontrado na tilápia in natura. Isso pode
estar relacionado ao fato das tilápias terem sido submetidas ao cozimento em
vapor fluente, onde ocorreu a liberação de líquidos, o qual foi descartado antes
do fechamento das latas com o líquido de cobertura.

A variação média do teor de umidade encontrado nos filés de tilápia,
quando submetidos a diferentes tratamentos, foi de 77,16 a 78,60%. Em
avaliação de filés de tilápia abatidos com 700 g foi encontrada a média de
79,39% de umidade (FERREIRA et al., 2004), e em filés in natura, médias de
77,91% (SOUZA et al., 2004). Contreras-Guzmán (1994) relata que a fração de
cinzas em pescado de água doce apresenta oscilações em quantidades
variando de 0,90 a 3,39%. Este valor é compatível com o valor de cinzas
encontrado para conserva de tilápia que foi de 3,14.

As proteínas são estruturas delicadas que podem se desnaturar
facilmente quando submetidas a altas temperaturas e pressões diferentes. A
porcentagem de proteínas encontrada na conserva de tilápia foi de 12,20%,
valor inferior ao descrito na carne in natura da tilápia. Na análise de gordura da
conserva de tilápia o valor obtido foi 32,75%, superior ao da tilápia in natura
(3,72%), o que pode ser explicado pelo processo de preparação da conserva
de tilápia, pois o líquido de cobertura apresentava 80% de óleo de soja.
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Na análise de cloreto de sódio (NaCl) foi encontrado 0,82%, valor
aproximado observado por Szenttamásy, et al. (1993) que encontrou 1,29% de
cloreto de sódio em enlatado de pacu. O pH da tilápia fresca encontra-se entre
6,0 e 6,4 (DAL BOSCO, et al., 2005). Na avaliação do pH das conservas de
tilápias no tratamento de 15 minutos, o pH encontrado foi de 3,08 e para o
tratamento de 30 minutos foi de 4,03. Em ambos, o pH se encontrou ácido, isso
se deve a presença do óleo de cobertura que é naturalmente ácido.

Conclusões

A tilápia enlatada apresentou características físico-químicas, compatíveis
com produtos comerciais similares, o que confirma a viabilidade do produto
para o mercado de conservas. Foi constatada a possibilidade de
aproveitamento de tilápia fora do padrão, resultando em produto de alto valor
agregado e com excelente qualidade.
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