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RESUMO 

Morais, Carlos Adriano Rocha Silva. Influência do Peso de Abate nas Carac-
terísticas Físico-Químicas e na Qualidade do Filé de Tilápia do Nilo (Oreo-
chromis niloticus). Sergipe, UFS, 2017. 38p. (Dissertação – Mestrado em Zo-
otecnia) 
 

RESUMO: A composição química da carne de peixe está ligada a fatores en-

dógenos e exógenos. Assim, o conhecimento das características de interesse, 

e a forma de ocorrência desses fatores podem ajudar na obtenção de um pro-

duto de maior qualidade e aceitação de mercado. Sendo assim, o objetivo des-

te trabalho foi verificar a influência do peso de abate sobre a composição quí-

mica e sobre as características físicas e sensoriais de filés de tilápias do Nilo. 

Para a realização do experimento foram utilizadas 90 tilápias do Nilo divididas 

em três tratamentos experimentais referentes ao peso de abate: no tratamento 

1, as tilápias com 140 dias de terminação, apresentaram 665 ± 0,085 g como 

peso corporal ao abate; no tratamento 2, os animais foram abatidos com 182 

dias e 1.000 ± 0,177 g, e no tratamento 3, abatidos com 238 dias e 1.325 ± 

0,167 g. Não houve diferença significativa (P>0,05) entre os tratamentos em 

relação à composição química e rendimento de filé. Animais com menor peso 

ao abate apresentaram menor valor de pH do filé descongelado, menor perda 

por descongelamento e gotejamento, e menor força de cisalhamento que ani-

mais abatidos com o maior peso avaliado. Tilápias abatidas com 665 g também 

apresentaram melhor sabor e aceitação geral, e permitiram maior lucro de pro-

dução. Estes resultados mostram que o peso de abate pode influenciar aspec-

tos importantes para a qualidade dos filés de tilápias do Nilo, e que o abate de 

tilápias do Nilo com peso médio aproximado de 665 g possibilita a obtenção de 

filés que atendem o mercado consumidor. 

 

Palavras-chave: composição; custo; sensorial
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ABSTRACT 

Morais, Carlos Adriano Rocha Silva. Influence of Slaughter Weight on the 
Physical-Chemical Characteristics and Quality of Nile Tilapia Fillet (Oreo-
chromis niloticus). Sergipe, UFS, 2017.38p. (Dissertation – Master Degree in 
Animal Science) 
 

ABSTRACT: The chemical composition of fish meat is linked to endogenous 

and exogenous factors. Thus, the knowledge about the characteristics of inter-

est could allow the production of a better product with higher quality and market 

acceptance. Thus, the objective of this work was to evaluate the influence of 

slaughter weight on the chemical composition and on the physical and sensorial 

characteristics of Nile tilapia fillets. For the experiment, 90 Nile tilapia were di-

vided into three experimental treatments regarding slaughter weight: in treat-

ment 1, tilapia with 140 days were slaughtered with 665 ± 0.085 g as body 

weight; in treatment 2, the animals were slaughtered at 182 days and 1,000 ± 

0.177 g; and in treatment 3, slaughtered at 238 days and 1,325 ± 0.167 g. 

There was no significant difference (P> 0.05) between the treatments for the 

chemical composition and fillet yield. Animals with lower slaughter weight had 

lower pH values of the thawed fillet, lower thaw loss and drip loss, and lower 

shear force than animals slaughtered with the highest evaluated weight. Tilapi-

as slaughtered with 665 g also presented higher taste and general acceptance, 

and allowed a higher production profit. These results show that slaughter weight 

may influence important aspects of the quality of Nile tilapia fillets and that the 

slaughter of Nile tilapia with 665 g allows to obtain fillets that serve the consum-

er market. 

 

Key- words: composition; cost; sensory 
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1. INTRODUÇÃO 

Em 2014, a produção mundial de peixes foi de 49,8 milhões de toneladas, 

o equivalente a 99,2 bilhões de dólares (FAO, 2016), e para 2030, a previsão 

de produção está entre 79 e 110 milhões de toneladas de peixes. Dentro desse 

cenário, a tilápia destaca-se como o segundo grupo de peixes mais produzido 

em todo o mundo, e sua comercialização atinge um crescimento de 10% ao 

ano (Watterson et al., 2012).  

A tilápia apresenta diversas características vantajosas que possibilitam 

sucesso na produção, como tolerância a altas taxas de densidade, rusticidade, 

sucesso em policultivos, e capacidade de aceitar dietas de baixo custo (FAO, 

2011), por sua vez, as características próprias do animal como, carne branca, 

textura firme, sabor delicado e ausência de espinhos intramusculares atraem a 

preferência do consumidor (Souza e Maranhão, 2001). 

A carne de peixe é rica em proteínas de alta qualidade, aminoácidos 

essenciais, gorduras essenciais (ômega-3), vitaminas (D, A e B) e minerais 

como, cálcio, iodo, zinco, metais e selênio. Entretanto, apesar do seu alto valor 

nutricional, por possuir tecido muscular frágil e de fácil degradação, a carne do 

peixe é uma das mais perecíveis e vulneráveis ao manuseio e processamento 

(Cheng et al., 2015). A qualidade da carne de peixe pode ser influenciada por 

fatores intrínsecos do animal, como raça, idade e sexo (Huff-Lonergan et al., 

1995; Horcada et al., 1998), e por inúmeros fatores ambientais, como as condi-

ções de abate, por exemplo (Kristoffersen et al., 2006), em que alterações na 

aparência, textura, e composição química da carne podem ser observadas em 

condições ambientais desfavoráveis (Castro et al., 2017). 

Ao redor do mundo, os filés de tilápia representam a preferência na forma 

de consumo da carne para esta espécie (Boscolo e Feiden, 2007). Os produto-

res da tilápia do Nilo no mercado europeu são pagos pelo peso do filé e suas 

características são de fundamental importância no processo de comercializa-

ção (Rutten, 2005). A exigência para o peso dos filés comercializados mundi-

almente está diretamente ligada ao hábito alimentar do consumidor: nos Esta-

dos Unidos da América, União Européia e China os filés de tilápia são comerci-
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alizados com pesos médios de 600, 800 e 1200 gramas, respectivamente (De-

partament of Fisheries, 2009).  

Como as características relacionadas à qualidade da carne de peixes, a-

lém de complexas, são influenciadas por diversos fatores que podem determi-

nar o grau de frescor e aceitação do produto no mercado, e considerando as 

diferentes exigências do mercado consumidor, este trabalho teve como objetivo 

avaliar o efeito do peso de abate de tilápias do Nilo sobre características físico-

químicas ligadas diretamente à qualidade de sua carne.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Aquicultura 

Aquicultura é a forma de cultivo de organismos que apresentam como 

condição possuir parte ou todo ciclo de vida em meio aquático (Vicente e Fon-

seca-Alves, 2013). Em 2012, a aquicultura registrou nível recorde de produção 

mundial, produzindo mais de 90 milhões de toneladas de pescado. Incluindo 

ainda quase 24 milhões de toneladas de plantas aquáticas, a taxa de cresci-

mento chega a atingir 3,2 % ao ano durante os últimos 50 anos. O consumo 

per capita do pescado também aumentou consideravelmente entre a década 

de 60 e o ano de 2014 passando de 9,9 kg para 20 kg por ano, respectivamen-

te (FAO, 2016). 

Por possuir características vantajosas favoráveis à aquicultura, como dis-

ponibilidade hídrica, clima e ocorrência de espécies aquáticas com potencial de 

mercado e zootécnicas, o Brasil possui posição de destaque entre os países 

com potencial para realização dessa atividade (MPA, 2013a). Alcançando mai-

or produção em 2014, o país assumiu a 2º posição em toneladas de pescado 

produzida em aquicultura na América latina e Caribe, e 14º posição no ranking 

mundial desta mesma atividade (FAO, 2016).  

Estima-se que em 2025, o Brasil atinja crescimento de 104 % na produ-

ção de pesca e aquicultura. Sendo o maior já alcançado, esse número corres-

ponde a 2 % das 11,7 milhões de toneladas de pescado produzido mundial-

mente, e é resultado de investimentos realizados nessa área (FAO, 2016). 

Dentro da aqüicultura brasileira, a piscicultura é um dos ramos mais de-

senvolvidos, e trata da produção de espécies de peixe de alta aceitabilidade 

comercial em uma variedade de ambientes e com diversas formas de cultivo 

(MPA, 2013b). Devido ao rápido desenvolvimento, o setor vem se fortalecendo 

e mostrando-se como uma atividade econômica em expansão no Brasil (BRA-

SIL, 2012). Dentro desse contexto, destaca-se a produção de tilápia do Nilo 

que é responsável por 35 % da produção aquícola nacional, garantindo a posi-

ção de peixe de água doce mais produzido no Brasil (SEBRAE, 2015). 
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2.2 Tilápia 

A Tilápia do Nilo foi introduzida oficialmente no Brasil pela primeira vez na 

década de 70 através do DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as 

Secas), mas só assumiu forma comercial a partir da década de 80 após esfor-

ços de produtores pioneiros através de melhorias implementadas na forma de 

cultivo (Figueiredo e Valente, 2008). 

A tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) é uma espécie de ciclídeos onívo-

ros de água doce originários da África, e introduzida em todo mundo de forma 

acidental ou propositalmente (Eknath e Hulata, 2009). É uma espécie que a-

presenta alto desempenho reprodutivo e alta comercialização. Além disso, a 

tilápia apresenta ainda uma série de outras características vantajosas, que in-

cluem tolerância a altas taxas de densidade, rusticidade, sucesso em policulti-

vos, e capacidade de aceitar dietas de baixo custo (FAO, 2011). Possui ainda, 

tolerância a baixo teor de oxigênio dissolvido,teor elevado de amônia e altas 

temperaturas, possibilitando assim ser cultivada nos mais variados ambientes e 

sistemas de produção. 

O consumo de tilápia vem aumentando consideravelmente, este resultado 

é devido ao alto valor nutricional e ao preço acessível no mercado, sendo esta 

espécie apreciada por consumidores de todo o mundo. Em 2010, a tilápia foi o 

segundo grupo de peixes mais produzido no mundo, ficando atrás somente da 

produção de carpa (FAO, 2012). O comércio mundial da tilápia aumentou de 

US$ 1,7 bilhão em 2000 para US$ 5,0 bilhões em 2010, e esta tendência de 

crescimento deve continuar (FAO, 2011). Corroborando com estes dados, 

Fitzsimmons et al. (2011) afirmam que em 2010, a tilápia cultivada ultrapassou 

3,2 milhões de toneladas por ano, ficando à frente do salmão e da indústria do 

catfish.  

No cenário nacional, esta espécie encontra-se em destaque desde a dé-

cada de 90 devido ao aumento contínuo de produção, a qual segundo dados 

oficiais cresceu em torno de 17 % ao ano, representando em média 155.450 

toneladas cultivadas no período de 2000 à 2010 (BRASIL, 2012). As principais 

formas de comercialização desse pescado são peixes inteiros congelados e 
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filetados; este último representa a preferência de consumo da carne para esta 

espécie no mercado nacional e internacional (Boscolo e Feiden, 2007). 

A preferência dos consumidores pela carne de tilápia também está relaci-

onada à características próprias do animal como: carne branca, textura firme, 

sabor delicado e ausência de espinhos intramusculares, o que torna mais fácil 

a filetagem (Souza e Maranhão, 2001).  
Apesar da elevada produção e procura da espécie, ainda há poucos estu-

dos que tratam da qualidade da carne de tilápia (Kayan et al., 2015; Mohamed 

et al., 2016). De acordo com Mohamed et al. (2016), informações relativas à 

composição química dos peixes são muito importantes, principalmente para nu-

tricionistas, e para a população cada vez mais preocupada com fontes de ali-

mentos com baixo teor de gordura e alto teor protéico, além de maior qualidade 

e segurança. 

 

2.3 Qualidade da Carne 

Os consumidores exigem produtos alimentares de sabor agradável, segu-

ros, saudáveis e de alta qualidade (Verbeke et al., 2010; Trienekens et al., 

2012). No entanto, a qualidade, da perspectiva do consumidor é subjetiva, vari-

ando entre indivíduos, sociedades e culturas. Nesse sentido, um grande desa-

fio enfrentado pela indústria da carne é obter informações a respeito do pro-

cesso de produção que garantam o fornecimento de produto qualificado. A 

grande variabilidade da carne crua reflete na produção de produtos altamente 

variáveis que são comercializados sem um nível controlado de qualidade (Da-

mez e Clerjon, 2008). 

Ao avaliar a qualidade da carne, deve-se levar em conta o seu conteúdo 

nutricional, tal como o conteúdo de proteínas, gorduras, fibras, vitaminas e mi-

nerais. Além disso, outro aspecto relevante está relacionado às propriedades 

sensoriais do gosto e da aparência da carne que influenciarão diretamente a 

comercialização e aceitação do produto (Grunert, 1997). É necessário destacar 

ainda a importância de fatores que influenciam as propriedades da carne tais 

como raça, idade e sexo (Huff-Lonergan et al., 1995; Horcada et al., 1998).  
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Dentre os vários tipos de carne, a de peixe apresenta elevado valor nutri-

cional e fácil digestibilidade. A carne de peixe é composta por proteínas de alta 

qualidade, aminoácidos essenciais, gorduras essenciais (ômega-3), vitaminas 

(D, A e B) e minerais (como cálcio, iodo, zinco, metais e selênio) possibilitando 

benefícios à saúde de quem a consome (FAO, 2016). 

Entretanto, apesar do seu alto valor nutricional, a carne do peixe é uma 

das mais perecíveis e vulneráveis ao manuseio e processamento por possuir 

tecido muscular frágil e de fácil degradação (Cheng et al., 2015 ). Segundo 

Lougovois e Kyrana (2005), a carne de peixe possui uma elevada atividade de 

água, pH próximo da neutralidade, altas proporções de aminoácidos livres e 

outros constituintes nitrogenados não proteicos. Essas características podem 

possibilitar o desenvolvimento de bactérias heterotróficas que poderão atuar na 

degradação da carne, ou ainda contribuir para menor capacidade de retenção 

de água. 

 A capacidade de retenção de água pode ser influenciada pelo estresse 

pré-abate  que pode causar rápida redução do pH , causando rigidez muscular 

afetando a textura da carne, podendo ainda influenciar o “rigor mortis” (Thiansi-

lakul et al., 2011).  A redução do pH da carne devido à conversão anaeróbia do 

glicogênio em  ácido lático é causada pelo processo de “rigor mortis” (McGee-

hin et al., 2001). O qual está relacionado aos principais processos bioquímicos 

da conversão do músculo em carne (Honikel, 2004). Sendo ainda considerado 

por Sentandreu et al. (2002) um processo de natureza enzimática. 

Fatores como manuseio e armazenamento também podem resultar em 

contaminação que altera as características físico-químas, bioquímicas e micro-

biológias, e assim, o frescor e a qualidade da carne de peixe (Cheng et al., 

2015). Segundo Cheng et al. (2014), o frescor está relacionado a aspectos co-

mo aparência, textura e sabor, fatores que são importantes para a avaliação da 

qualidade dos peixes.  

Assim, como é possível observar, as características relacionadas à quali-

dade da carne de peixes, além de complexas, são influenciadas por fatores 

químicos e microbiológicos, que podem determinar o grau de frescor e aceita-

ção do produto no mercado. Desta maneira, as diferentes exigências do mer-



  

7  

cado consumidor tornam necessária a realização de estudos de variáveis que 

podem influenciar as características físico-químicas ligadas diretamente à qua-

lidade da carne de peixe, como o peso de abate, por exemplo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 



  

8  

 

3.1 Geral 

Avaliar influência do peso de abate nas características físico-químicas e 

na análise sensorial do filé de Tilápias do Nilo criadas em tanques rede. 

 

3.2 Específicos  

 

Avaliar o efeito do peso de abate sobre os parâmetros químicos: Proteína, 

umidade, matéria seca e cinzas dos filés de tilápia do Nilo; 

 

Avaliar o efeito do peso de abate sobre os parâmetros físicos: Cor, pH, 

força de cisalhamento, perda de água por descongelamento, e perda de água 

por gotejamento em filés de tilápia do Nilo;  

 

Avaliar por meio de análise sensorial o efeito do peso de abate sobre a 

qualidade dos filés de tilápia do Nilo. 

 

Avaliar o lucro estimado para cada peso de abate de tilápia do Nilo. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS  

 

4.1.Local e Animais  

Para a realização deste experimento, foram avaliadas 90 tilápias do Nilo 

com três diferentes pesos de abate. Os animais foram adquiridos da Associa-

ção dos Criadores de Peixes de Sobradinho (ACRIPEIXESS) em Sobradinho-

BA. Até o momento da aquisição, todos os animais foram criados em sistema 

de tanques-rede, com volume de 2m3, mantendo-se 450 peixes por tanque. As 

tilápias foram mantidas sob as mesmas condições de cultivo, sendo alimenta-

das com ração comercial, respeitando-se as exigências nutricionais para cada 

fase do cultivo.  

Cada um dos três grupos experimentais relacionados ao peso de abate foi 

composto por 30 exemplares. No tratamento 1, as tilápias com 140 dias de 

terminação, apresentaram 665 ± 0,085 g como peso corporal ao abate; no tra-

tamento 2, os animais foram abatidos com 182 dias e 1.000 ± 0,177 g, e no tra-

tamento 3, abatidos com 238 dias e 1.325 ± 0,167 g.  

Os exemplares de cada tratamento foram transportados de seus respecti-

vos tanques com auxílio de barco motorizado até a margem do lago, onde fo-

ram transferidos, por grupo, em caixas de transporte para peixes vivos tipo 

transfisher de modelo Viaqua. Em seguida, cada tratamento foi encaminhado, 

separadamente, para a Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNI-

VASF) localizada em Petrolina-PE.  

Na UNIVASF, antes do abate, os animais foram divididos em nove sub-

grupos de 10 indivíduos por caixa, respeitando-se os tratamentos já definidos. 

Estes permaneceram em sistema fechado de recirculação, composto por nove 

caixas de 1000 litros, tipo polietileno, biofiltro e oxigenação artificial, até o mo-

mento do abate. 

 

4.2. Medidas morfométricas e rendimento de filé 

Os animais foram abatidos por comoção cerebral. Em seguida, com auxí-

lio de balança digital analítica, paquímetro e fita métrica foram avaliadas as se-

guintes medidas morfométricas de acordo com Pires et al. (2011): peso (P) em 
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gramas, e comprimento total (CT) , comprimento padrão (CP), comprimento da 

cabeça (CC), altura do corpo (ALC) e largura do corpo (LC) em centímetros 

(Figura 1).  

 

 

 

 

Para obtenção do filé, a pele dos animais foi retirada manualmente com 

auxílio de faca e alicate, e em sequência foi realizada a filetagem. Após a file-

tagem, os filés foram mensurados em altura (AF) e comprimento (CF) em cen-

tímetros, e peso em gramas, sendo este último necessário para o cálculo de 

rendimento de filé (RF). O rendimento de filé foi calculado em porcentagem 

conforme a fórmula descrita por Costa et al. (2014) : 

 

Rendimento do filé (%) = (peso do filé)/(peso total) x 100 

 

4.3. Análises Físicas 

Logo após o abate, foi realizada a mensuração do pH do filé fresco 

(pHFF) com auxílio de pHmetro de carne tipo Hanna HI99163 e embolo com 

espeto de penetração. Também foi avaliada a área de olho de lombo (AOL), 

utilizando-se lâmina de transparência A4 e caneta permanente de cor preta de 

acordo com a metodologia de avaliação de carcaça suína padronizada pela 

Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS, 1973). 

Após as análises iniciais, os filés foram lavados com água potável corren-

te, embalados a vácuo e congelados em freezer a – 18ºC. Em seguida foram 

Figura 1- Medidas morfométricas. 



  

11  

enviados para o Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Ser-

gipe e Universidade Estadual de Maringá em caixas térmicas com gelo herme-

ticamente fechadas, para realização das demais análises. 

As análises físicas foram realizadas no LAPOA (Laboratório de Análises 

Quantitativas de Produtos de Origem Animal) localizado no Departamento de 

Zootecnia da Universidade Federal de Sergipe. Para a mensuração do pH do 

filé descongelado (pH FD) e para as análises de cor, os filés foram desconge-

lados, separados e identificados de acordo com o peso de abate. A avaliação 

do PH foi obtida como descrito acima, e para as análises de cor foram mensu-

rados dois pontos distintos do filé (1; 2) para cada cor da fibra muscular, branca 

(B) e vermelha (V). As avaliações foram realizadas com auxílio de equipamento 

color read (CR-10, Japão), e os parâmetros avaliados foram L*: luminosidade, 

a*: componente vermelho-verde, e b*: componente amarelo-azul (Minolta, 

1998).  

Para obtenção dos valores de perda de água por descongelamento 

(PPD), as amostras, ainda congeladas, foram pesadas em balança analítica 

digital (peso inicial) e então, pesadas novamente logo após descongelamento 

(peso final). Os resultados foram obtidos entre a diferença do peso inicial e fi-

nal. O descongelamento ocorreu em refrigerador à 4ºC por 24 horas. Durante 

esse período, as amostras foram mantidas em bandeja limpa e estéril.  

Para as análises de perda por gotejamento (PPG), amostras de filé cru fo-

ram pesadas in natura (peso inicial), em seguida, as amostras foram inseridas 

em sacos tipo rede e lacradas em sacolas plásticas permanecendo por 48 ho-

ras em refrigerador a 4ºC. Após esse tempo, foram novamente pesadas (peso 

final).  A perda por gotejamento foi calculada através da fórmula descrita por 

Ramos e Gomide (1998): PPG = [(Pi-Pf)/Pi] x100. 

A avaliação da força de cisalhamento foi realizada através do equipamen-

to texturometer CT3 Brooksfield (Texture Technologies 15 Corp.,UK) equipado 

com lâmina Warner-Bratzler, no Laboratório de tecnologia de produtos agrope-

cuários no Departamento de Agronomia da Universidade Estadual de Maringá. 

A velocidade utilizada foi 2 mm/s, a distância alvo foi 30 mm e a força utilizada 

foi 10 g.  Para avaliação, as amostras de  3,0 cm de altura × 2,5 cm de largura 
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e 2,5 cm de comprimento foram retiradas da área dorsal do filé. Os resultados 

foram expressos em Kgf. 

A partir das transparências digitalizadas, foram obtidas as medidas de á-

rea (AOL), comprimento (CAOL) e altura (AAOL) de olho de lombo, através do 

software ImageJ® IJ1.46r conforme descrito por Teixeira et al. (2006).  

 

4.4. Análises Químicas 

As análises da composição química dos filés foram realizadas no LANA 

(Laboratório de Análises de Alimentos) do Departamento de Zootecnia da Uni-

versidade Federal de Sergipe. As análises químicas foram realizadas em a-

mostras de dez filés provenientes de cada peso de abate (n=10). Para as aná-

lises, foi utilizado metade de cada filé. Após o descongelamento, os filés foram 

triturados individualmente em misturador elétrico respeitando-se os tratamentos 

definidos. As amostras foram utilizadas para determinação da umidade (%), 

matéria seca (%) e cinzas (%), e proteína bruta (%) de acordo com a AOAC 

(1998). 

 

4.5. Análise Sensorial 

Para análise sensorial, 10 filés de cada tratamento (T1: 665 g, T2:1.000 

Kg eT3:1.325 g) foram separados, imersos em solução salina a 1% e assados 

em grill com monitoramento constate da temperatura através de termômetro 

tipo espeto até atingirem a temperatura interna de 70ºC. As amostras foram 

divididas em tamanhos de 2x2 cm, embaladas em papel alumínio identificado 

com números aleatórios, sendo mantidas em estufa a 60ºC . 

 Foram selecionados 80 consumidores aleatórios, com o hábito de ingerir 

peixes, no bar e restaurante Duna, localizado na praia do Refúgio, Aracaju-

Sergipe. Os consumidores foram abordados por uma equipe devidamente 

treinada, com apresentação clara e sucinta da pesquisa, convidando-os a 

participarem da prova sensorial. Cada candidato consumiu uma amostra por 

tratamento, totalizando três amostras provadas, intercaladas com bolacha de 

água e sal e água mineral, para limpar resíduos das papilas gustativas e evitar 

interferência entre as amostras. Os consumidores avaliaram: odor, maciez, 
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sabor, suculência e aceitação geral de acordo com metodologia descrita por 

Rodrigues e Teixeira (2009): Foi utilizada uma escala de 10 cm, com intervalos 

não numerados, representando os extremos: mínimo (ausência de sensação) e 

a máxima (sensação extremamente intensa). Os resultados foram aferidos com 

auxílio de uma régua milimetrada, para indicar o ponto correspondente à 

intensidade de suas diferentes sensações. Cada atributo variava de zero 

(intensidade mínima) à 10 (intensidade máxima). 

 

4.6. Lucro de produção  

Para a análise do lucro de produção considerando apenas os custos de-

vido à alimentação durante todo o período de criação, foi utilizada a tabela do 

guia do produtor que dispõe de dados como freqüência de arraçoamento, ga-

nho de peso diário e consumo de ração dos peixes durante o tempo de cultivo.  

Para estimação do lucro, foi avaliado o custo estimado da ração utilizada 

para a alimentação de um tanque rede com 450 animais. As rações variaram 

de acordo com a fase de cultivo. Durante o período, o preço do saco com 25 

quilos de ração foi de R$120 para ração com 55% de PB; R$ 55 para ração 

com 36% PB, e R$ 52 para ração com 32%PB. O tempo de cultivo, e o valor de 

comercialização do peixe inteiro de acordo com o peso de abate foram utiliza-

dos para calcular o lucro estimado com a venda dos animais provenientes de 

um tanque, como descrito pela fórmula a seguir: 

 

Lucro= (PM x N) – CTR 

Onde:  

PM : preço de mercado do peixe inteiro de acordo com o peso de abate 

(665 g; 1.000 g; 1.325 g); 

N: Número de peixes por tanque (450 peixes); 

CTR= Custo total de ração em reais. 

 

4.7. Análise Estatística 

Os dados provenientes de todas as análises foram submetidos à análise 

de variância One-way, e quando necessário, as médias foram comparadas pelo 
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teste de Tukey (P<0,05) (SAS Inst. Inc., Cary, NC, USA). Os resultados são a-

presentados como média e seu erro padrão. 

Para avaliação dos parâmetros da análise sensorial e textura os dados fo-

ram submetidos à análise de variância e quando necessário, as médias foram 

comparada pelo método de Student’s t (P<0,05). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Em relação às medidas morfométricas, como era esperado, houve efeito 

dos tratamentos sobre comprimento total, comprimento padrão, comprimento 

de cabeça, largura do corpo, altura do corpo, peso do filé, altura do filé e com-

primento do filé (Tabela 1). Os tratamentos apresentaram comportamento bio-

lógico normal entre os pesos de abate dos animais. Este resultado também foi 

verificado em estudo realizado com peixe panga (Pangasius bocourti Sauvage) 

(Intarak et al., 2015). 

Também observamos diferença estatística entre os tratamentos 665 g e 

1.325 g em relação às medidas de altura da área de olho de lombo (AAOL), 

comprimento da área de olho de lombo (CAOL) e área de olho de lombo (AOL). 

Cabe ressaltar que para essas variáveis não houve diferença estatística entre 

animais de 1.000 g e de 1.325 g (Tabela 1). Este resultado pode indicar que 

quando se objetiva comercializar animais com maior AOL, a produção de ani-

mais de 1.000 g pode ser mais vantajosa economicamente que a de 1.325 g 

devido à necessidade de maior tempo de cultivo para que os exemplares al-

cancem maiores pesos.   

Em relação ao rendimento de filé, não houve diferença estatística 

(P>0,05) entre os tratamentos. Os valores obtidos para rendimento de filé dife-

rem de outros estudos encontrados na literatura que mostram valores de ren-

dimento de filé por volta de 35,5% (Rutten et al., 2005). Para tilápia do Nilo o 

rendimento de filé considerado ideal está entre 34 e 37% (Nguyen et al., 2010). 

As diferenças dos rendimentos de filé encontrados nesse experimento compa-

rados com as pesquisas mencionadas anteriormente, podem estar relaciona-

das a perdas ocorridas devido a filetagem manual, como observado por Rutten 

et al. (2005), que afirma que além da genética, o tipo de filetagem também in-

fluencia diretamente no rendimento do filé de tilápia. Os autores citados compa-

raram seus dados com a literatura e verificaram que a filetagem manual, como 

a utilizada neste trabalho, possui um rendimento menor que a filetagem a partir 

de filetadora.  
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Tabela 1. Medidas morfométricas e rendimento de filé de tilápias do Nilo abati-
das com diferentes pesos 

Tratamento 
 665 g 1.000 g 1.325 g P 

CT1 32,6 ± 0,2c 37,3 ± 0,36b 41,4 ±0,82a 0,0001 
CP 27,6 ± 0,2c 31,5 ± 0,36b 34,1 ± 0,45a 0,0001 
CC     7,9 ± 0,05c    8,8 ± 0, 09b 9,7 ± 0,10a 0,0001 
LC     4,5 ± 0,05c 5,1 ± 0, 05b 5,3 ± 0,06a 0,0001 
AL     9,8 ± 0,09c 11,2 ± 0,13b 12,6 ± 0,14a 0,0001 
AAOL     1,8 ± 0,06b 2,07 ± 0, 061ab 2,1 ± 0, 084a 0,0090 
CAOL     7,4 ± 0,15b 7,9 ± 0,23ab 8,4 ± 0,27a 0,0190 
AOL    8,5 ± 0,4b 11,3 ± 0,63a 11,7 ± 0,62a 0,0001 
PF 192,8 ± 5,5c 290,3 ± 10,51b 377,06 ±14,4a 0,0001 
ALF       8,2 ± 0,16c 9,4 ± 0,21b 10,3 ± 0,21a 0,0001 
CF     19,4 ± 0,27c 22,1 ± 0,35b 23,7 ± 0,27a 0,0001 
RF    28,9 ± 0,36 28,7 ± 0,43 28,2 ± 0,64 0,6469 
1CT- Comprimento Total (cm); CP- Comprimento Padrão (cm); CC- Comprimento da 
Cabeça (cm); LC- Largura do Corpo(cm); AL- Altura do Corpo(cm); AAOL- Altura da 
Área de Olho de Lombo (cm); CAOL- Comprimento Área de Olho de Lombo (cm); 
AOL- Área de Olho de Lombo (cm2); PF- Peso do Filé (g); ALF- Altura Filé (cm); CF- 
Comprimento Filé (cm); RF- Rendimento do Filé (%).   
a,bLinhas com letras diferentes apresentam diferença significativa pelo teste de Tukey 
(P<0,05). 

 

Parâmetros de cor e aparência influenciam na aceitação do produto pelo 

consumidor (Listrat et al., 2016) e são influenciados por diversos fatores como 

resíduo de sangue (Roth et al., 2007b), teor de gordura, oxidação lipídica (Ruff 

et al., 2002), condições de armazenamento (Guillerm-Regost et al., 2006), ma-

turação (Roth et al., 2007a), valor de pH, a fonte de proteína fornecida na ali-

mentação (Gatlin et al., 2007), e até mesmo condições de abate (Kristoffersen 

et al., 2006). Entretanto, em nosso trabalho, não houve efeito significativo do 

peso de abate sobre os parâmetros L*, a*, e b* mensurados nas duas regiões 

avaliadas nos filés de tilápias do Nilo (Tabela 2).  
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Tabela 2. Características físicas dos filés de tilápias do Nilo abatidas com dife-rentes pesos 
 Tratamento  

 665 g 1.000 g 1.325 g P 
pH FF1 6,75 ± 0, 04 6,78 ± 0,03 6,71 ± 0,04 0,5854 
pH FD 6,30 ± 0, 07b 6,43 ± 0,03ab 6,53 ± 0,03a 0,0142 

        Fibra branca 
 L* 

 a* 

 b* 41,55 ± 0,81 

2,38 ± 0,33 

17,79 ± 0,45 41,61 ± 0,98 

1,68 ± 0,23 

17,1 ± 0,44 41,42 ± 1,11 

2,77 ± 0,42 

18,40 ± 0,61 0,8467 

0,09935 

0,35325 
      Fibra vermelha 

 L* 

 a* 

 b* 35,95 ± 0,9 

11,03 ± 0,78 

21,11 ± 0,45 38,06 ± 1,22 

9,71 ± 1 

20,34 ± 0,58 36,95 ± 1,25 

10,19 ± 1,13 

20,31 ± 0,72 0,45385 

0,6477 

0,4483 
 

Força de cisalhamento 1,85 ± 0,23c 3,92 ± 0,23a 3,08 ± 0,23b <,0001 
PPG 3,86 ± 0,27b 6,43 ± 0,43a 6,73 ± 0,30a <,0001 
PPD 3,7 ± 0,32 b 4,5 ± 0,45 ab 5,5 ± 0,41 a 0,0132 

1pH FF –pH Filé Fresco; pH FD- pH Filé Descongelado; Força de Cisalhamento 
(Kgf); L*-Luminosidade; a*- componente vermelho-verde; b*-componente ama-
relo-azul; PPD- Perda de Água por Descongelamento (%); PPG- Perda de 
Água por Gotejamento (%).  
a,bLinhas com letras diferentes apresentam diferença significativa pelo teste de 
Tukey (P<0,05). 

 

Com relação ao pH, em nosso trabalho observamos diferença estatística 

entre o menor e o maior peso de abate em relação ao pH do filé de tilápia des-

congelado, pH igual a 6,30 e 6,53, respectivamente (Tabela 2). Lima et al. 

(2015) e Emire e Mgebremariam (2010) encontraram valores de pH de 5,96 e 

6,43 em filés frescos de tilápia do Nilo, respectivamente. Para valores de pH 

em filés congelados, estes autores observaram o aumento do valor do pH rela-

cionado ao tempo de armazenamento, onde o valor máximo de pH foi 6,61. Es-

tes resultados diferem do presente trabalho, onde o valor de pH dos filés após 

o armazenamento e descongelamento foi menor que o valor de pH observado 

nos filés frescos em todos os tratamentos. Esse fenômeno pode estar ligado à 
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forma de abate realizada; animais mortos em hipotermia tem o processo do ri-

gor mortis acelerado, enquanto que com comoção cerebral o processo do rigor 

é atrasado em até 18 horas (Proctor et al., 1992). 

O pH do filé dos peixes está relacionado ao processo de rigor mortis ca-

racterizado pela diminuição do pH pós-mortem associado a uma rápida trans-

formação de glicogênio em ácido lático (Nakayama et al., 1992). Um dos fato-

res que pode influenciar na duração e no desenvolvimento do processo de rigor 

mortis é o estresse causado no momento pré abate. O estresse está relaciona-

do à rápida queda no pH e baixo valor de pH final, o que pode resultar em mai-

or perda de água, e  rigidez muscular afetando a textura da carne (Thiansilakul 

et al., 2011), e desta maneira, influenciando diretamente na qualidade do filé a 

ser consumido.  

Em nosso trabalho, todos os animais foram mantidos sob as mesmas 

condições antes do abate, e ainda assim foi verificado que animais com menor 

peso de abate apresentaram menor valor de pH após o descongelamento, 

mesmo não tendo havido diferença entre os valores de pH dos filés frescos. 

Cabe ressaltar que animais com menor peso de abate também apresentaram 

menor força de cisalhamento, menor perda de água por descongelamento e 

por gotejamento (Tabela 2). A textura e a capacidade de retenção de água são 

características relacionadas ao pH (Kristoffersen et al., 2007). Já se sabe que o 

valor de pH após a instauração do rigor mortis e a velocidade de queda são 

fundamentais para os processos que transformam o músculo em carne. Como 

o observado em nosso trabalho, logo após o abate, o valor de pH está em torno 

de 7. Quando o valor de pH é reduzido rapidamente é observado menor capa-

cidade de retenção de água associada a maior desnaturação proteíca (Huff-

Lonergan e Lonergan, 2005). Por outro lado, quando não ocorre redução no 

valor de pH, devido a falta de reservas energéticas, a carne pode apresentar 

coloração mais escura acompanhada por menor maciez. É importante salientar 

que o valor de pH e a velocidade para atingir o pH final são característicos de 

cada espécie. Neste trabalho, após o descongelamento, foi observada redução 

no valor o pH, porém os valores se mantiveram próximo ao valor máximo acei-

tável para peixes conforme Oliveira (2008).    
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A capacidade de retenção de água pode estar relacionada com as carac-

terísticas químicas da carne produzida, já que a perda de água está relaciona-

da também à perda de proteínas musculares (Savage et al., 1990). Em nosso 

trabalho apesar dos resultados observados para perda de água por desconge-

lamento e gotejamento, não observamos efeito dos tratamentos sobre a com-

posição química dos filés (Tabela 3). O teor médio de proteína e umidade dos 

tratamentos foi de 20% e 74,6%, respectivamente. Estes valores estão dentro 

da faixa relatada por Listrat et al. (2016 ) que relatam valores de 20 % e 75 % 

para proteína e umidade, respectivamente. O teor de cinzas também não apre-

sentou diferença estatística e é compatível com os valores encontrados por 

Contreras-Guzman (1994) que afirma que peixes de água doce apresentam 

variações de 0,9 a 3,39% de cinzas em sua composição. 

 Como em nosso trabalho, o ambiente foi constante para todos os grupos 

avaliados, podemos sugerir que apenas a diferença entre os pesos de abate 

avaliados nesse estudo não são suficientes para alterar a composição química 

do filé de tilápia. 

 

Tabela 3. Composição química dos filés de tilápias do Nilo abatidas com dife-
rentes pesos 

                                    Tratamento 
 665 g 1.000 g 1.325 g P 

Proteína Bruta (%) 20,2 ± 0,36 20,3 ± 0, 218 19,9 ± 0,27 0, 6607 
Umidade (%) 75,5 ± 0,49 74,1 ± 0,68 74,3 ± 0,63 0, 2005 

Matéria Seca (%) 24,4 ± 0,49 25,8 ± 0,68 25,6 ± 0,63 0, 2005 
Cinzas (%) 2,4 ± 0, 075 2,2 ± 0, 049 2,2 ± 0, 072 0, 0808 

 

A capacidade de retenção de água também influencia nas características 

sensoriais da carne, como textura e sabor (Pelicano et al., 2003). A textura, 

além de influenciada pelas características físico-químicas da carne, também 

decorre do método de manipulação (Cheng et al., 2014). O importante é salien-

tar que ambas as características são de grande importância para a aceitação 

do produto pelo consumidor.   
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Na análise sensorial, não foi verificado o efeito significativo do peso de 

abate sobre a suculência, maciez e odor. Entretanto, em relação a sabor e 

aceitação geral observamos que maiores valores foram significativamente atri-

buídos a filés de peixes com menor peso de abate (Tabela 4). Esse fenômeno 

também foi citado por Johansson et al. (2000) em análise sensorial de filés de 

truta arco-íris com idades diferentes, e pode estar relacionado com os resulta-

dos de pH, força de cisalhamento e perda de água discutidos em nosso traba-

lho. 

 

Tabela 4. Análise sensorial dos filés de tilápias do Nilo abatidas com diferentes 
pesos 

 
 

Tratamento  

 665 g 1.000 g 1.325 g  P 
Suculência 6,97±0,23 7,17±0,23 7,42±0,24 0,4094 

Maciez 7,47±0,21 7,54±0,21 7,80±0,22 0,5390 
Odor 6,85±0,28 6,94±0,28 7,35±0,29 0,4254 
Sabor 7,59±0,26a 7,23±0,26ab 6,56±0,26b 0,0215 

Aceitação 
Geral 7,93±0,24a 7,58±0,23ab 7,11±0,23b 0,0532 

a,bLinhas com letras diferentes apresentam diferença significativa pelo teste de 
Student t (P<0,05). 

 

A partir das análises sobre o custo de produção considerando apenas os 

gastos com ração, podemos observar que maior lucratividade pode ser alcan-

çada com a venda de peixes inteiros abatidos com o menor peso de abate ava-

liado nesse trabalho (Tabela 5). 
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Tabela 5. Custo de ração estimado por peso de abate de tilápia do Nilo 

         Tratamento  
 665 g 1.000 g 1.325 g 
    

TC1 (dias) 140 182 238 
CR (R$) 383,8 743,04 1022,7 

CTR (R$) 997,04 1744,2 3037,1 
P M (R$) 6,5 7,5 8,5 

Lucro (R$) 1927,9 1630,8 787,9 
1TC- Tempo de Cultivo; CR- Consumo de Ração; CTR- Consumo Total de Ra-
ção; PM- Preço de Mercado. Os resultados foram calculados com base em ta-
bela de auxílio ao produtor utilizando software Excel. 

Apesar dos animais de 665 g apresentarem maior lucratividade, deve-se 

levar em consideração também a exigência do mercado consumidor em rela-

ção ao peso de abate, já que diferentes mercados podem apresentar diferentes 

hábitos de consumo (Departament of Fisheries, 2009). 
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6. CONCLUSÕES 

 

Nossos resultados mostram que o peso de abate pode influenciar aspec-

tos físicos e sensoriais importantes para a qualidade dos filés de tilápias do Ni-

lo. De maneira geral, os resultados sugerem que o abate de tilápias do Nilo 

com peso médio aproximado de 665 g possibilita a obtenção de filés que aten-

dem o mercado consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

23  

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

ABCS. 1973. Método Brasileiro de Classificação de Carcaça. Estrela: Associa-
ção Brasileira de Criadores de Suínos, BR. 

AOAC. 1998. Official methods of Analysis of AOAC international. 16 edn., Wa-
shington, US.  

Brasil. Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da ve-
getação nativa e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, BR.  

Boscolo, W. R.; Feiden, A. 2007. Industrialização de tilápias. Toledo: GFM Grá-
fica & Editora, BR. 

Castro, P. L.; Lewandowski, V.; Souza, M. L. R.; Coradini, M. F.; Alexandre, A. 
A. C.; Sary, C.; Ribeiro, R. P. 2017. Effect of different periods of pre-slaughter 
stress on the quality of the Nile tilapia meat.  Food Science and Technology 37, 
52-58. 

Figueiredo-Junior, C. A.; Valente-Junior, A. S. J. 2008. Cultivo de Tilápias no 
Brasil: Origens e Cenário Atual. In: XLVI Congresso da Sociedade Brasileira de 
Economia, Administração e Sociologia Rural, Rio Branco, Acre.  

Guillerm-Regost, C.; Haugen, T.; Nortvedt, R.; Carlehöug, M.; Lunestad, B. T.; 
Kiessling, A.; Rørár, A. M. B. 2006. Quality Characterization of farmed atlantic 
halibut during ice storage. Journal of Food Science 71, 83-90. 

MPA. Ministério da Pesca e Aquicultura. 2013a. Censo aquícola nacional, ano 
2008. Brasília: República Federativa do Brasil, BR. 

MPA. Ministério da Pesca e Aquicultura. 2013b. Boletim estatístico de pesca e 
aquicultura do Brasil 2011. Brasília: República Federativa do Brasil, BR.  

Cheng, J.H.; Sun, D. W.; Zeng, X. A.; Liu, D. 2015. Recent advances in meth-
ods and techniques for freshness quality determination and evaluation of fish 
and fish fillets: A review, Critical Reviews. Food Science and Nutrition 55, 1012-
1225.  

Cheng, J. H.; Sun, D. W.; Han, Z.; Zeng, X. A. 2014. Texture and structure 
measurements and analyses for evaluation of fish and fillet freshness quality: A 
Review. Food Science and Food Safety 13, 52-61. 

Contreras-Guzmán, E.S. 1994. Bioquímica de pescados e derivados. Jabotica-
bal: Funep, BR. 



  

24  

Costa, T. V.; Machado, N. J. B.; Brasil, R. J. M.; Fragata, N. P. 2014. Caracteri-
zação físico-química e rendimento do filé e resíduos de diferentes espécies de 
jaraqui (Semaprochilodus spp.). Boletim do Instituto de Pesca 40, 35-47. 

Damez, J. L.; Clerjon, S. 2008. Meat quality assessment using biophysical 
methods related to meat structure. Meat Science 80, 132–149. 

Department of Fisheries. Strategy of Tilapia Development 2010-2014. Dis-
ponível em: 
<:http://www.fisheries.go.th/freshwater/web3/images/download/yutasat.pdf> 
Acesso em: 20 de jan. 2017. 

Emire, S. A.; Gebemariamr, M. M. 2010. Influence of frozen period on the prox-
imate composition and microbiological quality of Nile tilapia fish (Oreochromis 

niloticus). Journal of Food Processing and Preservation 34, 743–757. 

Eknath, A. E.; Hulata, G. 2009. Use and exchange of genetic resources of Nile 
tilapia (Oreochromis niloticus). Reviews in Aquaculture 1, 197–213. 

FAO. Fishstat plus: Universal Software for Fishery Statistical Time Series, Ver-
sion 2.3. FAO Fisheries Department, Fishery Information, Data and Statistical 
Unit, Rome, 2011.  

FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations. The state of 
world fisheries and aquaculture 2012. Disponível em: 
<http://www.fao.org/docrep/016/i2727e/i2727e.pdf> Acesso em 22 de janeiro de 
2017. 

FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations. The State of 
World Fisheries and Aquaculture 2016. Disponível em :< http://www.fao.org/3/a-
i5555e.pdf > Acesso em 10 de maio de 2017. 

Fitzsimmons, K.; Martinez-Garcia, R.; Gonzalez-Alanis, P. 2011. Why tilapia is 
becoming the most important food fish on the planet. Proceedings of the ninth 

international symposium on tilapia in aquaculture, 9-18. 

Gatlin, D. M.; Barrows, F. T.; Brown, P.; Dabrowski, K.; Gaylord, T. G.; Hardy, 
R. W.; Herman, E.; Hu, G.; Krogdahl, Å.; Nelson, R. 2007. Expanding the utili-
zation of sustainable plantproducts in aquafeeds: a review. Aquaculture Re-

search 38, 551–579. 

Grunert, K. G. 1997. What’s in a steak? A cross-cultural study on the quality 
perception of beef. Food Quality and Preference 8, 157–174. 

http://www.fisheries.go.th/freshwater/web3/images/download/yutasat.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2727e/i2727e.pdf


  

25  

Honikel, K. O. Conversion of muscle to meat. In W. K. Jensen, C. E. Devine, & 
M.Dikeman (Eds.), Encyclopedia of meat sciences. : Elsevier Academic Press, 
2004. 

Horcada, A.; Beriain, M. J.; Purroy, A.; Lizaso, G.; Chasco, J. 1998. Effect of 
sex on meat quality of Spanish lamb breeds (Lacha and Rasa Aragonesa). 
Journal of Animal Science 67, 541–547. 

Huff-Lonergan E.; Lonergan, S.M. 2005. Mechanisms of water-holding capacity 
of meat: the role of post-mortem biochemical and structural changes. Meat Sci-

ence 71,194–204. 

Huff-Lonergan, E.; Parrish, F. C.; Robson, R. M. 1995. Effects of postmortem 
aging time, animal age, and sex on degradation of titin and nebulin in bovine 
longissimus muscle. Journal of Animal Science 73, 1064–1073. 

Kayan, A.; Boontanb, I.; Jaturssitha, S.; Wicke, M.; Kreuzer, M. 2015. Effect of 
Slaughter Weight on Meat Quality of Nile Tilapia (Oreochromis Niloticus).  Agri-

culture and Agricultural Science Procedia 5, 159-163. 

Kristoffersen, S.; Tobiassen, T.; Esaiassen, M.; Olsson, G. B.; Godvik, L. A.; 
Seppola, M. A.; Olsen, R. L. 2006. Effects of pre-rigor filleting on quality aspects 
of Atlantic cod (Gadus morhua L.). Aquaculture Research 37, 1556-1564. 

Listrat, A.; Lebret, B.; Louveau, I.; Astruc, T.; Bonnet, M.; Lefaucheur, L.; Pi-
card, B.; Bugeon, J. 2016. How muscle structure and composition influence 
meat and flesh quality. The Scientific World Journal 2016, 14p. 

Lougovois, V. P.; Kyrana, V. R. Freshness Quality and Spoilage Of Chill-Stored 
Fish. In: Food Policy, Control and Research.Editor: Arthur P. Riley, p. 35-86, 
2005. 

Intarak, A, I.; Lhasudtab, P.; Jathurasithaa, S.; Wickec, M.; Kreuzerd, M. 2015. 
Effects of slaughter weight on carcass and meat characteristics of punga fish 
(Pangasius bocourti Sauvage) Agriculture and Agricultural Science Procedia 5, 
164-169. 

Johansson, L.; Kiessling, A.; Kiessling, K. H.; Berglund, L. 2000. Effects of al-
tered ration levels on sensory characteristics,lipid content and fatty acid compo-
sition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Food Quality and Preference, 
11, 247-254. 

Lima, D. P.; Fuzinatto, M. M.; Andretto, A. P.; Braccini, G. L.; Mori, R. H.; Can-
an, C.; Mendonça, S. N. T. G.; Oliveira, C. A. L.; Ribeiro, R. P.; Vargas, L. 2015. 
Physical, chemical and microbiological quality of fillets and mechanically sepa-



  

26  

rated meat, and sensory evaluation of fillets of Nile Tilapia treated with homeo-
pathic product. African Journal of Pharmacy and Pharmacology 9, 738-744. 

McGeehin, B.; Sheridan, J. J.; Butler, F. 2001. Factors affecting the pH decline 
in lamb after slaughter. Meat Science 58, 79-84. 

Minolta K. 1998. Precise color communication - color control from perception to 
instrumentation.Japan: Minolta Co, JPN. 

Mohamed, F. A.; Khogali, F. A.; Mohamed, A. H.; Deng, O. O.; Mohammed, A. 
A. 2016. Body weight characteristics and chemical composition of Nile tilapia 
Oreochromis niloticus collected from three different Sudanese dam. Internation-

al Journal of Fisheries and Aquatic Studies 4, 507-510. 

Nakayama T.; Da-Jia L.; Ooi A. 1992. Tension changes of stresses and un-
stressed carp muscle isometric rigor contraction and resolution. Nippon Suisan 

Gakkaishi 58, 1517–1522.  

Nguyen, N. H.; Ponzoni, R. W.; Abu-Bakar, K. R.; Hamzah, A.; Khaw, H. L.; 
Yee, H. Y. 2010. Correlated response in fillet weight and yield to selection for 
increased harvest weight in genetically improved farmed tilapia (GIFT strain), 
Oreochromis niloticus. Aquaculture 305, 1-5.  

Oliveira, N. M. S.; Oliveira, W. R. M.; Nascimento, L. C.; Silva, J. M. S. F.; Vi-
cente, E.; J. E. Fiorini, J. E.; Bressan, M. C. 2008. Physicalchemical evaluation 
of tilapia (Oreochromis niloticus) fillets submitted to sanitization. Ciência e Tec-

nologia de Alimentos 28, 83-89. 

Pelicano, E. R. L.; Souza, P. A.; Souza, H. B. A.; Oba, A.; Nokus, E. A.; Koda-
wara, L. M.; Lima, T. M. A. 2003. Effect of difference probiotics on broiler car-
cass and meat quality. Brazilian Journal of Poultry Science 5, 207-214. 

Pires, A. V.; Pedreira, M. M.; Pereira, I. G.; Fonseca Junior, A.; Araújo, C. V.; 
Silva, L. H. S. 2011. Predição do rendimento e do peso do filé de tilápia do nilo. 
Acta Scientiarum 33, 315-319. 

Proctor, R. M.; Mcloughlin, J. V. 1992. The effects of anaesthesia and electrical 
stunning on chemical changes in the myotomal muscle of Salmo salar post-
mortem. Royal Irish Academy 92B, 53-59.  

Ramos, M. E.; Gomide, L. A. M. 2007. Fundamentos e metodologias. Viçosa: 
UFV, BR. 

Rodrigues, S.; Teixeira, A. 2009. Effect of sex and carcass weight on sensory 
quality of goat meat of Cabrito Transmontano. Journal of Animal Science 87, 
711-715. 



  

27  

Roth, B.; Jenssen, M. D.; Jonassen, T. M.; Foss, A.; Imsland, A. 2007a. Change 
in flesh quality associated with early maturation of Atlantic halibut (Hippoglossus 

hippoglossus). Aquaculture Research 38, 757–763. 

Roth, B.; Schelvis-Smit, R.; Stien, L. H.; Foss, A.; Norwedt, R.; Imsland, A. 
2007b. Exsanguination of turbot and the effect on fillet quality measured me-
chanically, by sensory evaluation, and with computer vision. Journal of Food 

Science 72, 525-531. 

Ruff, N.; Fitzgerald, R. D.; Cross, T. F.; Teurtrie, G.; Kerry, J. P. 2002. Slaugh-
tering methodand dietary alpha-tocopheryl acetate supplementation affect rig-
ormortis and filletshelf-life of turbot Scophthalmus maximus L. Aquaculture Re-

search 33,703-714. 

Rutten, M. J. M.; Bovenhuis, H.; Komen, H. 2005. Genetic parameters for fillet 
traits and body measurements in Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.). Aqua-

culture 246, 125-132. 

Savage, A.W.J.; Warriss, P. D.; Jolley, P. D. 1990. The amount and composi-
tion of the proteins in drip from stored pig meat. Meat Science 27, 289-303. 

SEBRAE. 2015. Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas. Aquicultura 
no Brasil: série estudo mercadológico. Brasília, BR. 

Sentandreu, M. A.; Coulis, G.; Ouali, A. 2002. Role of muscle endopeptidases 
and their inhibitors in meat tenderness. Trends in Food Science and Technolo-

gy 13,400-421. 

Souza, M. L. R.; Maranhão, T. C. F. 2001. Rendimento de carcaça, filé e sub-
produtos da filetagem da tilápia do Nilo, Oreochromis niloticus (L), em função 
do peso corporal. Acta Scientiarum 23, 897-901. 

Teixeira, A.; Matos, S.; Rodrigues, S.; Delfa, R.; Cadavez, V. 2006. In vivo es-
timation of lamb carcass composition by real-time ultrasonography. Meat Sci-

ence 74, 289-295.          

Thiansilakul, Y.; Benjakul, S.; Richards, M. P. 2011. Effect of myoglobin from 
Eastern little tuna muscle on lipid oxidation of washed Asian seabass mince at 
different pH conditions. Journal of Food Science 76, 242-249. 

Trienekens, J.; Wognum, P.; Beulens, A.; Van der Vorst, J. 2012. Transparency 
in complex dynamic food supply chains. Advanced Engineering Informatics 26, 
55-65. 



  

28  

Verbeke, W.; Pérez-Cueto, F. J. A.; Barcellos, M. D. 2010. European citizen 
and consumer attitudes and preferences regarding beef and pork, Meat Science 

84, 284-292. 

Vicente, I. S. T.; Fonseca-Alves, C. E. 2013. Impact of introduced Nile tilapia 
(Oerochromis niloticus) on non-native aquatic ecosystems. Pakistan Journal of 

Biological Sciences 16, 121-126. 

Watterson, A.; Little, D.; Young, J. A.; Murray, F.; Doi, L.; Boyd, K. A.; Azim, E. 
2012. Scoping a Public Health Impact Assessment of Aquaculture with Particu-
lar Reference to Tilapia in the UK. Reference to Tilapia in the UK. ISRN Public 

Health 2012, 18p. 

 

  

 


