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Apresentação

Honra-me a satisfação que experimento nesta oportunidade de reeditar este livro, ao lado de excelentes profissionais, e, ainda, 
publicado pela Editora Atheneu, de renome acadêmico (nacional e internacional), sob a direção do Dr. Paulo Rzezinski, ao 
qual agradeço o convite e a confiança no trabalho aqui depositado.

Esta obra foi a realização de um sonho que se concretizou no ano de 2011, e para surpresa de todos obteve o segundo 
lugar na categoria “Tecnologia e Informática” no 54º Prêmio Jabuti em 2012. Hoje, nesta segunda edição revisada e 
ampliada, tenho a convicção que esta obra permanecerá como um dos livros de referência nos cursos de Engenharia de 
Pesca, Oceanografia, Engenharia de Aquicultura, Medicina Veterinária, Engenharia de Alimentos, Tecnologia de Alimentos, 
Nutrição, Gastronomia, e áreas afins, bem como nos referidos Programas de Pós-Graduação. Além do meio acadêmico, este 
livro certamente somará aos profissionais que atuam nos órgãos governamentais, como Secretaria de Defesa Agropecuária, 
Secretaria de Aquicultura e Pesca, Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Ministério da Saúde), e aos profissionais que atuam nas indústrias 
de processamento do pescado.

Este livro tem o objetivo de promover o avanço da pesquisa e o desenvolvimento da área de pescado, bem como estimular 
o progresso profissional de técnicos e pesquisadores da área. Está organizado em seis importantes sessões: Ciência do Pescado, 
Tecnologia do Pescado, Pesquisa e Desenvolvimento de Novos Produtos, Aproveitamento de Resíduos para a Obtenção de 
Novos Subprodutos, Sanitização e Higiene, e Legislação do Pescado. 

Ao final, abordamos uma síntese das principais espécies comerciais de pescado em cada região do Brasil, uma extensa tabela 
de composição química de importantes espécies e produtos de pescado, bem como exemplos de fluxogramas operacionais dos 
principais processamentos do pescado.

O livro é destinado a vários níveis e contém informação tanto atual quanto inovadora, além de ser muito relevante para 
futuras consultas e aplicações práticas. Cada capítulo foi extensivamente trabalhado pelos seus respectivos autores, que se 
dedicaram à apresentar informações-chave, exemplos práticos e referências bibliográficas, sendo outro diferencial das obras 
até então publicadas. 

No fim, este material poderá ser um complemento importante para indústrias, instituições de pesquisa, instituições de 
ensino técnico e superior e bibliotecas pessoais. Ele será inestimável para tecnólogos da indústria de pescado, consultores, 
pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação e autoridades do governo envolvidas na regulação ou fiscalização e 
no controle de qualidade do pescado.

Desejo humildemente poder contribuir com as suas pesquisas acadêmicas, consultas nas plantas industriais, consultas no 
momento de uma fiscalização ou no controle de qualidade.

Alex Augusto Gonçalves 
Brasília (DF), 2020
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Prefácio

É uma honra, para mim, ter a possibilidade de prefaciar esta obra do Dr. Alex Augusto Gonçalves. Para aqueles que trabalham 
com tecnologia, asseguramento da qualidade, pesquisa, desenvolvimento tecnológico, arcabouço legislativo para a produção 
e comercialização do pescado e produtos pesqueiros, dentre outros aspectos, o livro nos brinda com elementos substantivos 
robustos para melhor capacitar e facilitar o conhecimento de profissionais de diferentes formações acadêmicas, direta ou 
indiretamente relacionadas à área de pescado e derivados.

Quando analisamos a importância do pescado e os seus produtos quanto à inocuidade alimentar e ao comércio, 
identificamos diferentes capítulos desta obra com informações valiosas para a melhor fundamentação científica na busca de 
tais objetivos. 

Dados consistentes sobre físico-química, aspectos sensoriais, microbiologia e aspectos nutricionais do pescado, assim como 
aqueles relacionados à certificação e rastreabilidade, ao processo de desenvolvimento de produtos, à inovação e à capacitação, 
proporcionam aos leitores uma base sólida para consultas sobre a segurança e o comércio dos produtos pesqueiros.

É fundamental ressaltar a base científica desta obra. O princípio científico, para a tomada de decisões, é o elemento mais 
importante quando consideramos a necessidade de manutenção da saúde pública e as práticas leais de comércio, conforme 
preconizado pela Comissão do Codex Alimentarius.

Destaco, também, a importância deste livro como referência nos cursos acadêmicos de Engenharia de Pesca, Engenharia 
de Alimentos, Medicina Veterinária, Zootecnia, Nutrição, Oceanografia, Ciências do Mar e nos programas de Pós-Graduação, 
bem como no meio empresarial, ou seja, para a indústria de processamento do pescado e derivados.

Finalmente, gostaria de sublinhar a grande satisfação profissional para mim, em poder trabalhar com o autor desta 
obra em missão da ONU, mais especificamente da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 
(FAO/ONU), na África. Tal experiência e oportunidade de troca de informações científicas com o Professor Alex foram 
marcantes na minha vida profissional. A qualidade técnica e o profissionalismo do autor, àquela época, são replicados no 
valor inestimável desta obra.

Guilherme Antonio da Costa Júnior
Adido Agrícola na Missão do Brasil junto à União Europeia

Presidente da Comissão do Codex Alimentarius
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 Características do pescado
 Estrutura do corpo
 Composição química

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Introdução
O pescado é um componente extremamente importante na dieta humana, como fonte de nutrientes 
(proteínas, lipídios e componentes bioativos), e para chegar à mesa do consumidor, a indústria do 
pescado vem contribuindo para o fornecimento de uma grande variedade de produtos e subprodutos 
para o consumidor final. Essas ofertas vão desde peixes inteiros (grandes ou pequenos), em pedaços 
(postas ou filés), resfriados ou congelados, enlatados em uma infinidade de formas, produtos secos e 
curados, óleos de peixe, até produtos prontos para o consumo.1,2,8,9

Como pode ser evidenciado, a lista de produtos é enorme e está em expansão. A variedade, até 
dentro de um tipo de produto, é grande e a diversidade de espécies utilizadas como alimento passa 
dos milhares. Cada uma dessas variações e combinações apresenta uma matriz enorme de possibili-
dades, oportunidades e problemas. Ao longo dos últimos 80 anos ou mais, tecnólogos e cientistas de 
alimentos têm se esforçado para redigir algumas regras gerais, a partir de observações e experimenta-
ções com pescado e produtos derivados, para controlar e predizer suas propriedades em um grande 
número de circunstâncias. Os dois principais temas de condução para esses esforços têm sido a segu-
rança e a qualidade – expressa principalmente em termos de propriedades mensuráveis.1,2

Por fim, são conhecidas mais de 12 mil espécies de pescado que vivem em diferentes oceanos, mares, 
estuários, rios e lagos, e apenas 1,5 mil dessas espécies são capturadas em quantidades suficientes para 
serem consideradas de relevância comercial. A maioria dos peixes de interesse comercial pertence às or-
dens superiores de peixes ósseos (teleósteos), embora alguns sejam cartilaginosos (elasmobrânquios).3,9,10

Definição do pescado
Entende-se por pescado os peixes, os crustáceos, os moluscos, os anfíbios, os répteis, os equinoder-
mos e outros animais aquáticos usados na alimentação humana.12

Reino animal

Filo Arthropoda

 � Subfilo Crustacea: camarão, krill, lagosta, lagostins, siris, 
caranguejos etc.

Filo Echinodermata

 � Subfilo Echinozoa

 � Classe Echinoidea: ouriços do mar

Aspectos Gerais 
do Pescado1
Alex Augusto Gonçalves

(continua)

Nota ao Leitor: Este capítulo apresenta algumas figuras coloridas e para visualizar basta acessar o QR code disponível na página XIX, 
“Material Suplementar”.
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Aspectos Gerais do Pescado 3

Reino animal (continuação)

Filo Mollusca

 � Classe Gastropoda: moluscos univalves (abalones)

 � Classe Bivalvia: moluscos bivalves (mariscos, ostras, mexi-
lhão, vieiras)

 � Classe Cephalopoda: lulas, sépias, polvos

Subfilo Vertebrata

 � Superclasse Pisces

 � Classe Chondrichthyes: peixes cartilaginosos (tubarão, 
cação, raias)

 � Classe Osteichthyes: peixes ósseos (anchova, pescada, sar-
dinha, atum, robalo, badejo, namorado, pampo, vermelho, 
pargo, cioba, dentão, corvina, trilha, carapau, linguado, 
abrótea, merluza, manjuba, congrio, bagre, tainha, truta, 
salmão, pacu, tambaqui, corimbatá, pirarucu, dourado, pi-
ranha etc.)

Superclasse Tetrapoda

 � Classe Amphibia: anfíbios (rãs)

 � Classe Reptilia: répteis (tartarugas, jacarés, crocodilos)

 � Classe Mammalia: mamíferos (baleias)

Apesar de o novo RIISPOA12 não incluir na definição 
do pescado, os vegetais aquáticos (i.e. macroalgas) na defini-
ção do pescado, alguns autores comentam que a necessidade 
desse alimento para a humanidade é grande e, já estão sendo 
utilizadas como fontes de alimentos.4,9,10,13 O termo algas é 
aplicado a um grande número de organismos, constituído 
de 1,8 mil gêneros e 21 mil espécies (ver detalhes no Capí-
tulo 27).

Reino vegetal

Divisão cyanophyta Algas azuis

Divisão charophyta Algas verdes

Divisão chlorophyta Algas verdes

Divisão rhodophyta Algas vermelhas

Divisão phaeophyta Algas pardas

Características do pescado
Conhecer as inter-relações entre as diversas espécies de pes-
cado pode ajudar a entender melhor as dependências entre 
as espécies e seus constituintes químicos. A dieta alimen-
tar tem grande influência sobre a sua composição química 
geral e, em especial, sobre a composição em ácidos graxos; 
por isso, é interessante destacar algumas informações so-
bre o habitat. Em geral, os peixes são classificados de acor-
do com sua posição trófica na coluna de água,4,9,10 sendo 
denominados:

 � Pelágicos, aqueles grandes predadores (atum) e presas 
(sardinha, arenque, cavala) que formam cardumes e 
podem desenvolver grandes velocidades na migração à 
procura de alimento ou para a desova, que permanecem 
na coluna de água e geralmente habitam a superfície. 
São de grande importância industrial, visto que, por 
formarem cardumes, podem ser extraídos em grande 
quantidade e em menor tempo;

 � Demersais, aqueles que estão bem próximos ao fundo, 
ou seja, as espécies de águas mais profundas, pouco velo-
zes e que geralmente não têm hábitos migratórios (pes-
cada, corvina, castanha, abrótea, papa-terra etc.);

 � Bentônicos, aqueles que permanecem junto ao fundo 
do mar (linguados, raias etc.).

Estrutura do corpo
A forma externa das espécies marinhas é o resultado da 
adaptação às condições específicas do habitat para sobre-
viverem e reproduzirem-se. Assim, os grandes nadadores 
(pelágicos) se caracterizam pelo formato fusiforme; e uma 
compressão lateral, mais forte na dorsal que na ventral, pro-
duz uma forma de pera (pescada, corvina, castanha etc.), 
característica de espécies demersais. Se a compressão lateral 
for muito intensa, a espessura do corpo diminui propor-
cionalmente (galo, pampo, tilápia, tambaqui etc.). A com-
pressão máxima ocorre nos linguados, raias, violas e outros 
peixes de fundo arenoso ou lodoso. Já a forma de serpente 
é típica das espécies bentônicas (enguias, moreias etc.), po-
rém há espécies demersais típicas com esse formato (congro, 
espada etc.).4,10

A forma do corpo tem grande importância na escolha 
dos equipamentos para a pesca, armazenamento a bordo e 
no processamento: (i) influi nas operações de decapitação, 
evisceração e limpeza geral por métodos manuais ou meca-
nizados; (ii) influi no dimensionamento das caixas, prate-
leiras, câmaras e outros implementos para armazenamento 
a bordo; (iii) influi na adequação e no rendimento da carne 
quando pré-processada na forma de corpo limpo, postas ou 
filés; (iv) afeta a velocidade de resfriamento em gelo e do 
congelamento a bordo ou na indústria.4,9

A maioria dos peixes, com exceção dos planos (peixe-ga-
lo, linguado etc.), tem estrutura simétrica, que pode ser divi-
dida em cabeça, corpo e cauda. A superfície é coberta de pele 
e nela, na maior parte das espécies, assentam-se as escamas. 
A musculatura do peixe consta de três grupos de músculos 
estriados: cabeça, corpo e aletas. Os músculos do corpo en-
contram-se dos dois lados da espinha vertebral e compõem-
se de quatro músculos dispostos de forma longitudinal, dois 
dorsais e dois ventrais, separados uns dos outros por tecido 
conjuntivo forte (Figura 1.1).3,4,9

Os músculos dos peixes correm no sentido do eixo prin-
cipal, mas as fibras não apresentam continuidade desde a 
cabeça até a cauda, pois estão interrompidas (segmentadas) 
regularmente por divisórias do tecido conjuntivo (coláge-
no) chamadas de miosepta. Os segmentos são chamados de 
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miômeros ou miotomas e têm o comprimento em função 
do tamanho do peixe. Os miotomas podem ser observados 
após a remoção da pele e o desprendimento do perimísio 
(membrana de fibras entrecruzadas que envolve ou forra os 
músculos) (Figura 1.1).

Em geral, os miotomas têm a forma de W e vão desde 
a superfície até a coluna vertebral, inclinando-se de maneira 
típica de acordo com a classe do peixe (Figuras 1.2 e 1.3). 
Em virtude da inclinação, ocorre uma superposição dos 
miotomas, o que permite a formação de cones visíveis como 
anéis concêntricos em um corte transversal, particularmen-
te nos peixes de tamanho grande (Figura 1.2). O ápice do 
cone, nos teleósteos, é orientado para a cabeça.4,6,10

O músculo do peixe é funcionalmente muito parecido 
com o dos mamíferos, mas há diferenças importantes quan-
to ao comprimento das fibras musculares (mais curtas, nos 
peixes) e à inserção das fibras na miosepta. Assim como nos 

mamíferos, o tecido muscular dos peixes é composto de 
músculo estriado, cuja unidade funcional é a fibra muscu-
lar, constituída de miofibrilas (proteínas contráteis – actina 
e miosina) e envolvida pelo sarcolema. Essas proteínas ou 
miofilamentos são ordenados de forma alternada, propor-
cionando o estriamento muscular característico. Além disso, 
é importante mencionar que no pescado existem dois tipos 
de tecido muscular, o branco (ou claro) e o vermelho (ou 
escuro), sendo que a proporção do músculo claro é predo-
minante (Figura 1.4), exceto em algumas espécies em que a 
porção do músculo escuro é significativa.2-4,6,9

Já a parte útil dos peixes, também denominada corpo 
limpo ou carcaça, é a parte do corpo pronta para o consumo 
ou para a industrialização. Trata-se do tronco sem vísceras, 
barbatanas, com pele (sem escamas), porém com a coluna 
vertebral. O corpo limpo representa, em média, 62,6% do 
peso dos peixes marinhos e de água doce, considerados em 

Figura 1.1.  Localização dos mioséptos e miotomas no tecido muscular de peixes.4
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conjunto. O percentual do corpo limpo permite comparar 
as espécies, avaliar fatores críticos e visualizar o potencial 
para a industrialização.4,6,10

O pescado filetado apresenta um rendimento que varia 
segundo a espécie do peixe. O rendimento em filé com 
pele das espécies marinhas e de água doce encontra-se entre 
33% e 60% (com média de 50%). A retirada da pele para 
preparo de produtos mais elaborados reduz o rendimento 
para 43%, dos quais a pele perfaz em média 7,5% do peso 
dos peixes ósseos. O rendimento depende principalmente 
da forma externa da matéria-prima.4 Os peixes com forma 
fusiforme apresentam rendimentos altos em razão da massa 
muscular cilíndrica. Os atuns, bonitos, serras, sardinhas, 
curimbatás e outros fusiformes têm rendimento de filé com 
pele superior a 54%. Os fusiformes alongados (sororoca, 
bicudinha) também apresentam rendimentos elevados; en-
tretanto, peixes comprimidos como a corvina, pargo, tilá-
pia etc. estão entre as espécies de rendimento mais baixo 
(< 42%). A cabeça geralmente acompanha a forma externa 
típica (achatada, espremida, comprimida), porém sua con-
tribuição percentual depende de sua relação com o restante 
do corpo. Os peixes de cabeça grande e, ainda, comprimi-Figura 1.2  Miotomas no salmão (corte longitudinal e transversal).

Figura 1.3  Diagrama simplificado do formato dos miotomas em diferentes grupos de pescado.

Miosepta

Septo vertical

Peritônio Septo 
horizontal
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da apresentam baixos rendimentos, mas se eles têm uma 
cabeça pequena, como o linguado e o pacu, o rendimento 
atinge valores altos.4,9

Na Tabela 1.1, observa-se a contribuição, em percen-
tual, de cada parte do corpo e o rendimento final do filé 
de espécies marinhas e fluviais. Pode-se observar que existe 
uma correlação entre o percentual da cabeça e os rendi-
mentos de corpo limpo e filé com pele. Além da cabeça, 
os resíduos formados pelas nadadeiras, pele e vísceras tam-
bém influenciam o rendimento da parte comestível do pes-
cado, pois podem representar em torno de 25% do peso 
do peixe. A inclusão da cabeça aumenta os resíduos para 
47%, um percentual muito alto de materiais de qualidade 
nutricional razoavelmente boa que devem ser aproveitados 
como farinha, solúveis ou silagem ou compostagem, para 
diminuir custos e a poluição das áreas costeiras. Nos peixes 
ósseos, as vísceras perfazem em torno de 11% do peso dos 
peixes inteiros, e nos elasmobrânquios, entre 15% e 20%, 
principalmente devido ao maior tamanho do fígado, que 
pode chegar até 15% do peso do peixe.4

A pele é importante, pois várias espécies são comer-
cializadas sob a forma de filé com pele. Há um grande in-
teresse em aproveitá-la como matéria-prima para curtume 
(ver detalhes no Capítulo 23) e, hoje, em tratamento de 
queimados. A pele do peixe pode ser mantida nas quei-
maduras por vários dias e, por apresentar um percentual 

de colágeno (ver detalhes no Capítulo 24) superior ao da 
pele humana, melhora a cicatrização e evita infecções e 
perda de líquidos e proteínas. Já na elaboração de farinha 
integral (Capítulo 18) há uma dificuldade, pois, em virtu-
de de seu alto teor de colágeno, gruda nos equipamentos, 
podendo dificultar a concentração dos líquidos da cocção 
e prensagem.

Com exceção dos cefalópodes (lulas, sépias e polvos), 
os moluscos e crustáceos apresentam rendimento de car-
ne útil para a industrialização (congelados, enlatados, 
salgados, defumados) mais baixo que o dos peixes, prin-
cipalmente em razão da presença da concha e/ou carapaça 
(exoesqueleto). Em alguns moluscos, apenas é consumido 
o músculo adutor (que junta ou separa as duas valvas), 
como na vieira brasileira, de que se aproveita apenas 15% 
do molusco vivo. O mexilhão brasileiro apresenta em torno 
de 65% de concha, e 37% constituem-se de suco e carne, 
e a diferença, por vísceras e apêndices. A ostra do man-
gue apresenta aproximadamente 83% de concha e 17% de 
conteúdo interno, dos quais apenas 7% correspondem a 
carne e o restante, a vísceras. As lulas e os polvos são a gran-
de exceção, pois só são descartados os olhos, as vísceras, o 
bico e a pele (em alguns casos), cuja soma não ultrapassa 
30% do animal.4,9

Dos caranguejos e siris só são aproveitadas a carne 
das pinças e pernas e uma parte mínima de carne do 

Figura 1.4  Proporção da musculatura clara e escura em diferentes grupos de peixes.7,10

Musculatura
escura

Musculatura
escura

Musculatura
escura

Peixe de profundidade

Elasmobrânquios

Linguado

Atum

Musculatura
clara
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corpo. O rendimento não excede 15% do animal vivo. 
Para tirar a carne desses animais é preciso cozinhá-los 
previamente; portanto, os rendimentos resultam na base 
de carne cozida. A forma e tamanho das pinças influem 
muito no rendimento desses crustáceos. No camarão-ro-
sa (Penaeus paulensis), cabeça e tórax (cefalotórax) perfa-
zem 28% a 33%, a cauda com casca, 40% a 48%, e, após 
a limpeza, o rendimento de carne fica entre 30% e 33%. 
No camarão-gigante-da-malásia (Macrobrachium rosen-
gergii), a carne limpa corresponde aproximadamente a 
31% da matéria-prima. Na lagosta brasileira (Panulirus 
argus), a cauda limpa perfaz em torno de 36%, e a carne 
do cefalotórax contribui com mais 3%, dando 39% de 
carne útil.4

Composição química
A determinação da composição química do pescado permi-
te classificá-lo em grandes grupos de alimentos, de acordo 
com os teores de água, lipídios, proteínas e minerais. A 
disponibilidade dessas informações possibilita a execução 
dos seguintes objetivos: (a) padronização dos produtos 
alimentares com base em critérios nutricionais; (b) for-
necimento de subsídios para decisões de caráter dietético; 
(c) acompanhamento de processos industriais e pesqui-

sas por meio de mudanças nos componentes químicos; 
e (d) seleção de certos equipamentos para a otimização 
econômico-tecnológica.4,9,11

A composição química percentual (ou centesimal) do 
pescado comumente não inclui a determinação de carboi-
dratos, visto que nos peixes e em alguns crustáceos o teor é 
inferior a 1%. Entretanto, em alguns moluscos (ostra, me-
xilhão), o glicogênio pode atingir até 10% da matéria seca; 
portanto, deve-se tomar cuidado ao proceder à determina-
ção química da espécie-alvo.4,11

A água é um dos componentes do pescado que apresenta 
maiores variações relacionadas às espécies e às épocas do ano, 
podendo compreender de 53% a 80% do total. De maneira 
geral, admite-se que há, nos peixes, correlação inversa entre 
o conteúdo de água e lipídio total, muito mais acentuada no 
caso das espécies gordas. Não é fácil oferecer a composição 
química das principais espécies comerciais de pescado (ver 
Anexo 2) por causa das variações sazonais, espécie, idade, 
sexo, estado fisiológico, dentre outras. Variações na compo-
sição química das espécies, causadas por estados fisiológicos 
ocasionais, são frequentes e aceitas pelos analistas (Tabela 
1.2), desde que haja uma amostragem bem-feita para que 
não ocorram erros maiores que as flutuações naturais.  

TABELA 1.1 Relação entre forma externa das principais espécies marinhas e fluviais com os rendimentos em filé com e sem pele.  
(Adaptada de Contreras-Guzmán ES.)4

Nome vulgar (nome científico) Peso (kg) Cabeça (%) Corpo limpo (%)
Filé com 
pele (%)

Filé sem 
pele (%)

Albacora

Anchova

Bagre

Cavalinha

Curimbatá

Corvina

Linguado

Manjuba

Pacu

Pargo

Pescada

Sardinha

Tainha

Tilápia

Traíra

Xixarro

Germo alalunga

Pomatomus saltatrix

Trachysurus barbus

Scomber scomnbrus

Prochilodus scrofa

Micropogonias furnieri

Paralichthys orbignianus

Anchoviella hubsi

Colossoma mitrei

Lutyanus purpureus

Macrodon ancylodon

Sardinella brasiliensis

Mugil brasiliensis

Sarotheredon niloticus

Hoplias malabaricus

Trachurus trachurus

14,10

1,20

2,40

0,40

0,70

1,80

0,90

0,02

3,0

0,71

0,37

0,04

1,10

0,53

0,63

0,02

20,0

21,5

21,4

20,9

13,7

28,2

12,1

14,0

–

26,3

15,4

19,6

18,4

19,1

18,1

20,4

64,0

61,6

63,2

57,0

69,9

48,5

76,9

67,0

–

55,6

64,5

63,6

58,2

56,1

68,8

57,3

56,8

50,0

49,9

43,5

59,0

37,2

39,8

57,5

–

45,5

54,2

54,3

48,4

–

58,6

49,1

49,0

46,9

38,6

–

50,2

32,0

48,3

–

52,7

39,0

49,1

–

43,0

32,2

47,5

–
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da concentração e da proporção desses componentes. 
Dependendo da solubilidade, as proteínas podem ser 
divididas em: sarcoplasmáticas (20% a 30%: solúveis 
em água, e a maioria tem atividade enzimática), miofi-
brilares (65% a 75%: importantes do ponto de vista nu-
tritivo e tecnológico, sendo 50% a 54% miosina, 25% 
a 27% actina, e 15% a 20% tropomiosina), insolúveis 
(vasos sanguíneos, nervos etc.), e do estroma (10% a 
15%: importantes na textura do pescado – colágeno, 
elastina etc.).4,6,7,9,11

 � Gordura (lipídios): o conteúdo de gordura do pes-
cado sofre variações muito significativas, dependendo 
da época do ano, da dieta, da temperatura da água, da 
salinidade, da espécie, da parte do corpo analisada etc. 
As variações lipídicas entre indivíduos da mesma espé-
cie são muito acentuadas, bem como entre as espécies 
(bacalhau: < 1%; merluza: 1% a 1,5%; truta: aproxi-
madamente 5%; sardinha, cavala e arenque: até 25%, 
ou mais). A gordura não se distribui por igual em todo 
o corpo do animal e varia também entre os tecidos e 
órgãos. Os lipídios ocorrem no peixe como dois am-
plos grupos. O primeiro, o grupo dos lipídios neutros 
(LN), consiste de triacilgliceróis, hidrocarbonetos, ca-
rotenoides, vitaminas, esteróis, alquil e alquenil-ésteres 
de diacilgliceróis, álcoois graxos e ceras, e é a principal 
forma na qual a fonte energética é estocada (muitas ve-
zes observada como glóbulos de óleos que tenham sido 
acumulados no músculo, fígado e, em algumas espé-
cies, ao redor do intestino). O segundo, o grupo dos 
lipídios polares (LP), compreende os glicolipídios, fos-
folipídios e colesterol, que são os componentes essen-
ciais da parede celular, mitocôndria e outras estruturas 
subcelulares.4,6,9,11

 � Componentes inorgânicos (elementos minerais): es-
ses componentes representam 1,5% da composição quí-
mica bruta, sendo mais expressivos em peixes marinhos, 
e são influenciados pela qualidade da água ambiente e 

TABELA 1.2 Composição química aproximada (%) de algumas espécies de pescado.3

Espécie Água Proteína total Gordura total Sais minerais

Atum 70,4 24,7 3,9 1,3

Bacalhau 80,8 17,3 0,4 1,2

Cavala 67,5 18,0 13,0 1,5

Merluza 79,2 17,9 1,5 1,3

Truta 78,2 18,3 3,1 1,4

Lagostim 78,0 19,0 2,0 1,4

Ostra 83,0 9,0 1,2 2,0

Mexilhão 83,0 10,0 1,3 1,7

Figura 1.5  Fatores intrínsecos e extrínsecos que influem na com-
posição química do pescado.4

Os fatores que afetam a composição química são resumidos 
no esquema da Figura 1.5.3-5,9,11

 � Água: a água é o principal componente do pescado, 
chegando a constituir, em média, até 80% da porção co-
mestível (60% a 85%), sendo que esse percentual pode 
variar com a espécie, época do ano, idade, sexo e estado 
nutricional. Uma parte da umidade da carne de peixe 
encontra-se fortemente ligada a proteínas e carboidratos 
(15% a 25%) e denomina-se água de constituição. A 
outra fração está envolvida na estrutura de rede do mús-
culo fibrilar e do tecido conectivo, atuando como meio 
de dissolução, e é chamada de água livre.4,6,9,11

 � Proteína: a maioria dos componentes nitrogenados do 
pescado faz parte das proteínas; no entanto, o tecido 
muscular contém igualmente compostos nitrogenados 
não proteicos. O conhecimento da composição e das 
propriedades dos diversos componentes nitrogenados é 
de grande relevância prática, uma vez que as caracterís-
ticas próprias do músculo dependem, em grande parte, 
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alimentação. Dependendo da água, às vezes, os peixes 
acumulam certos metais específicos em grande quan-
tidade (Ca, Ni, As, Hg), podendo-se considerar riscos 
de intoxicação à ingestão desses animais (ver Capítulo 
6). Em geral, os animais aquáticos são sensivelmente 
influenciados quali e quantitativamente por eletrólitos, 
em virtude da osmorregulação, em que utilizam os sais 
inorgânicos; exceto os elasmobrânquios, que fazem a 
osmorregulação mediante a utilização de substâncias 
orgânicas, como ureia e óxido de trimetilamina. Pode-
se considerar que a maioria dos átomos metálicos está 
contida no músculo do peixe. Normalmente, Na, K, 
Ca, Mg, P, Cl e S são majoritários, e Cu, Fe, Mn, Co, 
Al, Ni, Zn, I e Br apresentam níveis mais baixos. Entre 

esses elementos, o Na, K, Ca e Cl encontram-se no es-
tado inorgânico, enquanto os demais (P, S, I, Fe, Cu e 
Co), na sua maioria, encontram-se presentes no estado 
inorgânico, ligados a proteínas, lipídios e açúcares.4,6,9,11

 � Carboidratos: os principais carboidratos do pescado 
são o glicogênio e mucopolissacarídeos (principalmente 
na forma de quitina, no exoesqueleto de crustáceos; áci-
do hialurônico, na cartilagem de baleia, couro de cação 
etc.; condroitina, na pele de lula e polvo; sulfato de con-
droitina, na pele e cartilagem de elasmobrânquios), mas 
também existem açúcares livres e fosfossacarídeos. O 
conteúdo de carboidratos no peixe é de 0,3% a 1%, ex-
ceto em algumas espécies de moluscos e crustáceos que 
os estocam como reserva energética (até 5% ou mais).6,11
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