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RESUMO: Considerando que o descarte do resíduo de pescado é alto e o seu aproveitamento no Brasil 

é baixo o que consequentemente gera um grave impacto ambiental, vemos no aproveitamento desse 

resíduo uma saída para os impactos causados, levando o desenvolvimento de novos produtos e 

subprodutos a partir da recuperação da proteína de pescado. Entre esses produtos está o surimi, 

resultante de sucessivas lavagens que elimina por meio desse processo o sabor e o cheiro característico 

de peixe, tendo como resultado uma massa proteica. Nesse sentido o presente estudo teve como 

objetivo elaborar um surimi a partir do aproveitamento da carcaça de pescada amarela (Cynoscion 

acoupa), como meio de estimular o aproveitamento de resíduo produzido no processamento do 

pescado no município de Macapá-AP. As carcaças foram obtidas por meio de doação feitas por 

unidades processadoras de pescado do município de Macapá-AP. A elaboração do surimi consistiu na 

lavagem dos espinhaços, separação manual da polpa de peixe, posteriormente 3 lavagens consecutivas 

acionadas de cloro a 5ppm e com duração de 10min cada, resultando em uma massa protéica de 

coloração uniforme. Retirou-se cerca de 100g de amostra para determinação das características físico-

químicas (umidade, cinzas, lipídeos, proteínas, carboidratos e valor energético) tanto da matéria-prima 

como do surimi. Os resultados físico-químicos médios para matéria-prima e para o surimi foram 

respectivamente de 84,23 e 93,66% de umidade, 0,71 e 0,09% de cinzas, 0,58 e 0,19% de lipídeos, 

12,93 e 6,41% de proteínas, 1,28 e 0,02% de carboidratos e 65,07 e 27,88 Kcal/100g de valor 

energético. A redução no teor proteico justifica-se pela sucessivas lavagens da matéria-prima 

ocasionando a saída das proteínas sarcoplasmáticas, mantendo-se apenas as proteínas miofibrilares. 

Considerando estas análises, o surimi demonstra um real potencial para formular novos produtos, 

assim como, agregar valor nutricional a produtos pré-existentes por meio de sua adição. O 

aproveitamento do resíduo de processamento de C. acoupa reduzirá o descarte do mesmo no ambiente 

recuperando uma excelente fonte de nutrientes para a alimentação. 
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