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Resumo: Objetivou-se com este estudo elaborar e avaliar as características quantitativas 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 as perdas e 
rendimento por cocção e porcentagem de encolhimento. Os fishburgueres de pintado apresentaram 
maiores perdas na cocção e porcentagem de rendimento (19,64% e 8,08%, respectivamente). Maior 
porcentagem de rendimento (82,82%) pode ser observada nos fishburgueres de tilápia. Os fishburgueres 
de tilápia apresentaram menos perdas e maiores rendimentos após a cocção quando comparados aos de 
pintado. 
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QUANTITATIVE EVALUATION OF TILÁPIA (Oreochromis niloticus) AND PAINTED 
(Pseudoplatystoma corruscans) FILES FISSHBURGUER

Abstract: The objective of this study was to elaborate and evaluate the quantitative characteristics of 
fishburguers made with Tilapia (Oreochromis niloticus) and Pintado (Pseudoplatystoma corruscans) 
fillets. Thirty-five fillet fishburger samples of each species were prepared and evaluated for cooking 
losses and yield and shrinkage percentage. Pintado fishburgers have higher cooking losses and yield 
percentage (19.64% and 8.08%, respectively). Higher percentage yield (82.82%) can be observed in 
tilapia fishburguers. Tilapia fishburgueres showed less losses and higher yields after cooking when 
compared to painted fish.
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Introdução
O hambúrguer é um produto cárneo industrializado obtido da carne moída dos animais, adicionado 

ou não de tecido adiposo e ingredientes, moldado e submetido a processo tecnológico adequado, devendo 
a textura, cor, sabor e odor serem característicos (Brasil, 2000). 

A possibilidade do uso da carne de animais de açougue na criação de alimentos alternativos e de 
fácil preparo, como os hambúrgueres, são bem diversificadas. A carne de pescado, por exemplo, integra o 
grupo de alimentos de fácil digestão e sob o ponto de vista nutricional é uma excelente fonte de proteínas, 
minerais e vitaminas (Terra & Jardim, 2015; Silva et al., 2016). 

Neste sentido, o pescado torna-se uma excelente matéria prima para fabricação de produtos 
industrializados como o hambúrguer de peixe ou fishburguer, pois, além de seu aspecto nutricional possui 
propriedades funcionais importantes para processamento de produtos à base de peixe como gelificação, 
capacidade de retenção de água, emulsificação e propriedades texturais (Menegassi, 2011).  

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



2    

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. 

Foram elaboradas 35 amostras de fishburguers 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 hambúrgueres. 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 avaliação das perdas de peso por cocção (Pcoc) as amostras foram pesadas para obtenção do 
peso cru (Pcru). Posteriormente, as amostras foram assadas em forno elétrico convencional (Marca Layr, 
modelo Crystal) com resistências superiores e inferiores a 163ºC até atingir a temperatura de 42°C 
quando foram viradas e mantidas até 71°C. Após cozimento foram mensurados os pesos cozido (Pcoz).  
A diferença entre o peso cru e o peso cozido indicou as perdas por cozimento, de acordo com a equação: 
Pcoc= Pcr – Pcoz. 

O percentual de rendimento após o cozimento (RC) através da diferença do peso da amostra crua e 
cozida, de acordo com a seguinte equação: RC= Pcoz/Pcr x 100.

A porcentagem de encolhimento (Enc) foi calculada a partir das medidas do diâmetro das amostras 
crua antes do congelamento (Dcr) e após o diâmetro após o cozimento (Dcoz), através da seguinte 
equação: Enc= (Dcr- Dcoz/Dcr) x 100.   

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
As perdas por cocção foram superiores nos fishburguers elaborados com filés de pintado (Tabela 

1). Entretanto, as médias observadas para as duas espécies avaliadas foram superiores as encontradas por 
Silva et al. (2016) quando avaliaram fishburguer de Saramunete (Pseudupeneus maculatos) utilizando 
diferentes tipos de farinhas vegetais (15,7±1,5%). Esta diferença encontrada pode ser decorrente da 
formulação, uma vez que no presente estudo não foi adicionado nenhum tipo de farinha vegetal, ou ainda 
a maior perda de peso na cocção pode ocorrer pela falta de ingredientes capazes de reter a água. 

 
Tabela 1. Características quantitativa de fishburgers elaborados com filés de Tilápia (Oreochromis 
niloticus) e Pintado (Pseudoplatystoma corruscans).
Variável Tilápia Pintado P<
Pcoc, % 17,18b 19,64a <.0001
Rendimento, % 82,82a 80,36b <.0001
Encolhimento, % 7,48a 8,08a 0.9788
Pcoc= perdas por cocção;
a, b: Médias seguidas por letras distintas na mesma linha diferem pelo teste Tukey (p>0,05).

Maiores rendimentos após a cocção foram observados nos fishburguers de filés de tilápia (Tabela 
1). Resultados superiores foram encontrados em um estudo de Bainy et al. (2015) em que obtiveram 
rendimento de 85,3% para fishburguer de filés de tilápia grelhado. Já Muzzolon et al. (2018) observaram 
rendimento de fishburguer à base de carne mecanicamente separada de tilápia de 80,9% semelhante ao 
resultado encontrados para fishburguer de pintado. Os autores enfatizam que as perdas de peso podem 
estar associadas a perdas de água e lipídios durante o cozimento. Apesar da diferença nos rendimentos, os 
fishburguers de ambas as espécies avaliadas neste estudo apresentaram perdas de peso próximo a 20% 
similares aos estudos observados na literatura. 

Conclusões
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Os fishburgueres de tilápia apresentaram menos perdas e maior rendimento do produto após a 
cocção. 
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