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Resumo: Objetivou-se com este estudo avaliar atributos qualitativos de fishburgueres elaborados com 
filés de Tilápia (Oreochromis niloticus) e Pintado (Pseudoplatystoma corruscans). Foram elaboradas 35 
amostras de fishburgueres de filés de cada espécie e avaliados quanto ao pH e cor objetiva. Maiores 
valores de pH (6,64) foram observados nos fishburguers de pintado. Já os fishburgueres de tilápia 
apresentaram maior luminosidade e intensidade de vermelho (54,35 e 6,13, respectivamente). Os 
fishburgueres de tilápia apresentaram coloração mais clara e mais avermelhada quando comparado aos de 
pintado. 
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QUALITATIVE ATTRIBUTES OF TILÁPIA (Oreochromis niloticus) AND PAINTED 
(Pseudoplatystoma corruscans) FILES FISSHBURGER

Abstract: The objective of this study was to evaluate the qualitative attributes of fishburgers made with 
Tilapia (Oreochromis niloticus) and Pintado (Pseudoplatystoma corruscans) fillets. Thirty-five fillet 
fishburguer samples of each species were prepared and evaluated for pH and objective color. Higher pH 
values were observed in the pintado fishburgers. On the other hand, tilápia fishburgers presented higher 
brightness and red intensity (54, 35 and 6, 13, respectively). Tilápia fishburgers had a lighter reddish 
color when compared to pintado.
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Introdução
A variedade de produtos cárneos industrializados, como os hambúrgueres, tornou-se um atrativo 

para os consumidores que buscam alimentos de fácil preparo. Por definição o hambúrguer é um produto 
cárneo industrializado obtido da carne moída, adicionado ou não de tecido adiposo e ingredientes, 
moldado e submetido a processo tecnológico adequado (Brasil, 2000).  

Os produtos cárneos processados são aqueles cujas características originais da carne fresca foram 
alteradas por meio de tratamentos físicos e/ou químicos (Bernardino Filho et al., 2014). Entretanto, o 
produto não é alterado significativamente nas suas características nutricionais, mas a ele são agregadas 
características sensoriais positivas como cor, sabor e outras próprias de cada processo (Romanelli et al., 
2002).

Diante do exposto, objetivou-se com este estudo elaborar e avaliar atributos qualitativas de 
fishburgueres elaborados com filés de tilápia (Oreochromis niloticus) e pintado (Pseudoplatystoma 
corruscans).

Material e Métodos
Para a confecção dos fishburgueres foram utilizados filés de Tilápia e Pintado abatidos e filetados 

no laboratório de Qualidade de Carne – Qualicarnes da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 
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Foram elaboradas 35 amostras de fishburgueres de filés de cada espécie de acordo com o 
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Hambúrguer (Brasil, 2000). Os filés foram moídos 
manualmente e homogeneizados com adição de sal e polifosfato a 0,5% de acordo com a Portaria 
nº.1004.

Após a homogeneização, a formulação foi acondicionada em freezer a temperatura de -1ºC com a 
finalidade de facilitar a moldagem dos fishbúrgueres. A massa foi prensada e moldada em hamburgueira 
manual de 9 cm de diâmetros, obtendo hambúrgueres com peso líquido de 100 gramas cada.  Os 
fishburguers foram embalados em sacos plásticos de polietileno, identificados e armazenados em freezer 
a -18°C.

Para determinação do pH das amostras misturou-se 50 g da amostra homogeneizada com 10 mL 
de água destilada para possibilitar a penetração do eletrodo. Ajustou-se o pHmetro (Digital Quimis) com 
solução tampão pH 7,0 e realizou-se a leitura da amostra.

A cor objetiva foi determinada pela média de três mensurações tomadas em três pontos distintos 
de cada amostra com o auxílio de um espectrofotômetro portátil modelo Chroma Meter CR400 (Konica 
Minolta) com fonte de luz D65, foi adotada a escala L*a*b* do sistema CIELab.

Os dados foram analisados pelo procedimento GLM do SAS por análise de variância (ANOVA) e 
as médias comparadas pelo teste de Tukey no nível de significância de 5%.

Resultados e Discussão
Os resultados de pH diferiram entre os fishburgueres das espécies de peixe avaliados (Tabela 1). 

Contudo, ambos produtos elaborados encontravam-se com ph dentro dos padrões exigidos, visto que a 
legislação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária fixa os valores inferiores a 6,8 para o consumo 
deste tipo de hambúrguer elaborado com peixe (Brasil, 2001). Muzzolon et al. (2018) avaliando 
fishburgueres elaborados com subprodutos da filetagem da tilápia observaram pH com médias próximas 
ao estudo (6,51 a 6,74). 

Tabela 1. Características qualitativas de fishburgers elaborados com filés de Tilápia (Oreochromis 
niloticus) e Pintado (Pseudoplatystoma corruscans).
Variável Tilápia Pintado P<
pH 6,21b 6,64a <.0001
L* 54,35a 50,98b <.0001
a* 6,13a 2,13b <.0001
b* 13,53a 13,47a 0.2904
L*=luminosidade; a= intensidade da cor vermelha; b= intensidade da cor amarela;
a, b: Médias seguidas por letras distintas na mesma linha diferem pelo teste Tukey (p>0,05).

Os fishburgueres de tilápia apresentaram coloração mais clara (maior valor de L*) e mais 
avermelhada (maior valor de a*) (Tabela 1). Bainy (2015) observaram em fishburgueres de filés de tilápia 
valores de luminosidade e intensidade do vermelho de 69,1 e de 4,1, respectivamente, indicativo de um 
produto com coloração mais clara. Já Muzzolon et al. (2018) avaliando fishburgueres elaborados com 
subprodutos da filetagem da tilápia observaram valores de luminosidade similar aos observados neste 
estudo, porém com menor intensidade da cor vermelha. 

Conclusões
Os fishburgueres de filé de tilápia apresentaram coloração mais clara e mais avermelhada. 
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