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Introdução

A carne de pescado apresenta atualmente um grande 
potencial de mercado, pois esse produto pode atender 
as necessidades do consumidor nos seguintes aspectos: 
nutricionais pelo elevado teor de proteínas e ácidos 
graxos poliinsaturados; sensoriais pelo sabor agradável, 
suave e característico e ainda, através de seu 
processamento [1].

Por outro lado, o pescado é o produto de origem 
animal que mais rápido se deteriora, reduzindo o tempo 
necessário à distribuição e a venda. Atualmente são 
estudadas novas tecnologias que visem um melhor 
aproveitamento, por ser um alimento altamente 
perecível quando in natura, sendo susceptível à 
contaminação microbiológica e diminuição do tempo 
de vida útil [2].

A salga de peixe é um dos métodos mais antigos 
usados pelo homem para preservar alimentos.
Documentos escritos da Idade clássica e na Idade 
Média já era salgado e seco [3,4].

Este método consiste na adição de sal aos músculos 
do pescado com finalidade preservativa além de 
agregação de valor ao produto.

O objetivo deste trabalho foi o de avaliar o 
rendimento da tainha Mugil curema submetida ao 
processo de salga mista sob dois percentuais de 
salinidade.

Material e métodos

Os pescados utilizados neste projeto foram 
adquiridos no mês de junho de 2009, de uma peixaria 
localizada nas proximidades da BASE I do Instituto de 
Pesquisa e Preservação Ambiental Oceanário de 
Pernambuco, localizada na praia de Jaguaribe, Ilha de 
Itamaracá, Pernambuco.

Com o objetivo de se separar apenas indivíduos de 
M. Curema, todos foram analisados taxonomicamente,
na BASE I, através de literatura especializada [5]. 
Apenas os exemplares da espécie M. Curema foram 
transportados em caixas térmicas com gelo para o 
Laboratório de alimentos Prof. Rodolpho Krutman, do 

Departamento de Tecnologia Rural, da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), para serem 
utilizados no processo de salga mista.

Um total de trinta e oito tainhas da espécie M. 
Curema, com peso total de oito quilos e peso médio de 
210 gramas, foram utilizadas. Após a seleção, ocorreu 
a descamação e evisceração, sendo colocados numa 
leve salmoura a 3%, durante dez minutos, para facilitar 
a retirada de restos sanguíneos [6], e, posteriormente, 
houve o descabeçamento, sempre se seguindo uma 
operação de lavagem. 

Após o descabeçamento, os peixes foram 
espalmados através de um corte ventral (Fig. 1A).

Durante as operações os exemplares foram pesados 
com a utilização de balança mecânica. As cabeças e 
vísceras foram guardadas para posterior fabricação de 
farinha de peixe. 

Para a salga mista foram realizados dois tratamentos, 
cada um contendo dezenove peixes, num total de 
quatro quilos de peixe para cada tratamento, que 
receberam diferentes concentrações de sal: 30% 
(Tratamento 1) e 20% (Tratamento 2).

Os exemplares foram salgados com uma mistura 
igual de sal grosso e sal fino e empilhados em baldes 
plásticos desprovidos de drenos. 

O procedimento teve duração de cinco dias, ficando 
os peixes imersos numa salmoura formada com a 
própria água extraída dos mesmos. Após a salga, os 
peixes foram prensados por 24 horas sob pressão 
aproximada de três vezes o seu peso salgado e, em 
seguida, foram secos em estufa por 24 horas a 
temperatura constante de 55 ºC. 

Resultados

O tratamento 1 e o tratamento 2 foram realizados 
com o mesmo número de exemplares (19), sendo que 
no primeiro os exemplares receberam 30% de sal sob o 
peso total tratado (eviscerado / descamado / 
descabeçado / espalmado), isto é, 765 gramas, 
enquanto que no tratamento 2 os exemplares receberam 



20% de sal sob o pescado tratado, ou seja, 516g 
(Tabela 1).

As tainhas submetidas ao tratamento 2 (20%) 
apresentaram maior rendimento salgado (2,260 kg), 
salgado prensado (2,170 kg) e salgado prensado e seco 
(1,650 kg); As tainhas do tratamento 1 (30%) 
apresentaram respectivamente (2,180 kg); (2,080 kg) e 
(1,525 kg) para salgado, salgado prensado e salgado 
prensado e seco (Tabela 1).

Foi observada uma redução de peso nos processos de 
descamação, evisceração e descabeçamento durante a 
salga (Tabelas 2 e 3). 

Em ambos os tratamentos realizados, as maiores 
perdas ocorridas durante as etapas foram verificadas na 
descamação/evisceração e na secagem. 

As perdas no pescado submetido ao tratamento 1 foi 
de 61,87% (Tabela 2), enquanto que o pescado no 
tratamento 2 teve perda de 58,75% (Tabela 3). 

Discussão

Machado [7], na salga do peixe voador (Exocoetus 
volitans) utilizando o mesmo tratamento, mas sem 
descamar e descabeçar os exemplares encontrou um 
rendimento para o produto final oscilando entre 43,0 e 
46,6 %.

Machado & Gurgel [8] em experimentos sobre salga 
e secagem da traíra (Hoplias malabaricus) e pescada 
do Piauí (Plagioscion squamosissimus), encontraram 
um rendimento de 46,3% para a traíra e 54% para a 
pescada, entre a matéria-prima e o produto final.

Machado [9] no processamento da salga mista e 
secagem da tilápia do nilo (Sarotherodon niloticus), 
com peixes apenas eviscerados, obteve um rendimento 
de 51%.

Machado [6] obteve 30,6% de rendimento após a 
salga e secagem do pargo (Pagrus pagrus) inteiro, 
apenas eviscerado.

Sales [10] em experimentos sobre a melhoria da 
salga e secagem da tilápia de Zanzibar (Sarotherodon 
hornorum), no açude Pereira de Miranda, Pentecoste, 
Ceará, Brasil, utilizando o mesmo processo de salga, 
mas sem retirar as escamas e cabeças, obteve um 
rendimento entre matéria-prima e produto final de 
45,6%.

Contreras-Guzmán [11], estipulou uma faixa de 
rendimento de filé de peixe entre 32,8 a 59,8% para 
peixes marinhos e de água doce, enquanto que Aiura
[12] obtiveram um rendimento de 14,2% na salga seca 
e 19,3% na salga úmida, em filés salgados de tilápia-
do-nilo (Oreochromis niloticus).  

As abrangentes faixas de rendimentos nos 
diferentes trabalhos citados, que vão de 30,6 a 54% 
(onde os peixes foram apenas lavados e eviscerados), e 
de 15,5 a 19,3% (onde os peixes foram filetados, 
processo no qual há uma grande perda de rendimento), 
ocorreram provavelmente pelo diferente 
processamento, pelas diferentes espécies estudadas que 
podem possuir variações nas concentrações de água 
intramuscular.

 No presente trabalho os rendimentos alcançados nos 
tratamentos 1 (38,13%) e no tratamento 2 (41,25%) da 

salga mista (Fig. 1B) estiveram dentro dos padrões de 
outros trabalhos com outras espécies citadas neste 
manuscrito, além do mais, os exemplares de tainhas 
foram descabeçados, etapa que gera uma perda de 
aproximadamente 13,63% sob o peso 
descamado/eviscerado.

A salga de maior rendimento entre matéria-prima e 
produto final é o tratamento 2 (20%), com 41,25% 
sobre o peso inicial.
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Tabela 1. Rendimentos dos exemplares de tainhas Mugil curema submetidas aos tratamentos de salga mista a 30 % 

(tratamento 1) e 20% (tratamento 2) de NaCl.

Especificações Tratamento 1 
(30%)

Tratamento 2 
(20%)

Número de exemplares 19 19
Tamanho médio (cm) 27,07 26,41
Peso médio 210,53 210,53
Peso Total Inicial (kg) 4,00 4,00
Peso descamado / eviscerado (kg) 2,950 2,990
Peso descamado / eviscerado / descabeçado (kg) 2,550 2,580
Peso espalmado (kg) 2,550 2,580
Peso salgado (kg) 2,180 2,260
Peso salgado / prensado (kg) 2,080 2,170
Peso salgado / prensado / seco (kg) 1,525 1,650

Tabela 2. Perdas de peso dos exemplares de tainhas Mugil curema submetidas aos tratamentos de salga mista a 30 % 

(tratamento 1) de NaCl.

Especificações Tratamento 1 
(30%)

Perdas por 
etapa (%)

Peso Total Inicial (kg) 4,00 -
Peso descamado / eviscerado (kg) 2,950 26,25
Peso descamado / eviscerado / descabeçado (kg) 2,550 13,56
Peso espalmado (kg) 2,550 -
Peso salgado (kg) 2,180 14,51
Peso salgado / prensado (kg) 2,080 4,59
Peso salgado / prensado / seco (kg) 1,525 26,68
Total de perdas 61,87

Tabela 3. Perdas de peso dos exemplares de tainhas Mugil curema submetidas aos tratamentos de salga mista a 20 % 
(tratamento 2) de NaCl.

Especificações Tratamento 2 
(20%)

Perdas por 
etapa (%)

Peso Total Inicial (kg) 4,00 -
Peso descamado / eviscerado (kg) 2,990 25,25
Peso descamado / eviscerado / descabeçado (kg) 2,580 13,71
Peso espalmado (kg) 2,580 -
Peso salgado (kg) 2,260 12,4
Peso salgado / prensado (kg) 2,170 3,98
Peso salgado / prensado / seco (kg) 1,650 23,96
Total de perdas 58,75

Figura 1. Exemplares de Mugil Curema antes e após ser espalmado Fig.1A e exemplares após o processo de salga mista 
Fig. 1B.


