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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo analisar a quantidade de proteínas totais e a 

umidade do filé da Corvina (Micropogonias furnieri) 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 levado para o laboratório de físico-química para serem 

realizadas a quantificação de proteínas totais e da umidade. Para isto, a amostra foi filetada e 

pesada. Para a análise da umidade, foi realizado o método de perda por dessecação, onde 5 g da 

amostra foi mantida em temperatura de 105°C na estufa até atingir peso constante. Para a análise de 

proteínas totais, foi realizado o método de Kjeldahl, que determina a matéria nitrogenada total, 

passando pelos processos de digestão, destilação e titulação. O fator de conversão de nitrogênio em 

proteínas usado foi de 6,25. A composição química da Corvina varia em função das estações do 

ano, apresentando oscilações de 77,2 a 83% para o conteúdo de umidade e 14,5 a 20,7% para 

proteínas. Nossos resultados mostraram que a umidade apresentou valor de 80,04%, de acordo com 

a literatura, enquanto os valores de proteína foram de 43%, superior ao encontrado na mesma 

espécie utilizando a mesma técnica. Concluímos que variações podem ter ocorrido devido a fatores 

como sexo, tamanho, ciclo reprodutor, alimentação e período da coleta. 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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