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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo analisar os níveis de proteína total e da 

umidade do filé do peixe Ariacó (Lutjanus sinagri), como forma de integrar a disciplina de 

Bioquímica numa visita técnica integrada da turma de Engenharia de Pesca do IFPA campus 

Castanhal. Esta espécie foi adquirida no Mercado Municipal Ponta da Agulha, localizado no 

município de Salinópolis, no nordeste Paraense. Após sua aquisição, o peixe foi armazenado em 

gelo e transportado para o Laboratório de Estudo em Pesca do Nordeste Paraense (IFPA/Castanhal) 

para sua correta identificação de acordo com seus aspectos morfológicos seguindo literatura 

especializada de FIGUEIREDO; MENEZES (1979, 1980, 2000), CERVIGÓN et al (1992) e 

SZPILMAN (2000). Em seguida, foi filetado e pesado para serem realizadas as análises físico-

químicas de proteína e umidade. Para a análise de umidade, as amostras de filé do pescado foram 

submetidas ao processo de secagem na estufa a uma temperatura de 105 °C, até que apresentassem 

peso constante entre um intervalo e outro da pesagem. Quanto à análise proteica, foi utilizada a 

metodologia de Kjeldahl, que determina a matéria nitrogenada total, passando por três processos: 

digestão, destilação e titulação. Foi utilizado o fator de conversão de 6,25 para transformar a % de 

nitrogênio em proteína total. Nossas amostras apresentaram níveis de 77,21% de umidade e 21,18% 

de proteínas totais. De acordo com a literatura consultada, o Ariacó (Lutjanus sinagri) possui entre 

17% a 23% de proteína e a umidade entre 64% a 90%. Sendo assim, concluímos que nossos 

resultados corroboram com o que está descrito na literatura. Ainda, este trabalho alimentou o 

interesse dos alunos a desenvolver habilidades relacionadas à experimentação a partir de uma 

atividade prática e integrada de visita técnica. 
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