
 

1/2 
 

 
RELATÓRIO DE ENSAIO – N° 001/2011 

 
Interessado: Luca Fanelli – Comunidade Vira Sebo – Prainha – Pará – Amazônia 

Contato: cel 11 8689 9196 
Material analisado: farinha de Peixe (Piracuí) 
Analista (s) responsável: Luciana Kimie Savay da Silva, Iris G. Barbosa, Julia S. Vasconcellos e 
Ligianne D. Shirahigue 
Data de recebimento da Amostra: 27/10/2010 
 
Descrição da amostra 
A amostra foi recebida em embalagem plástica com permeabilidade desconhecida. As análises foram 
realizadas com a matéria-prima seca, sendo os resultados apresentados em base úmida. 
 
Metodologias utilizadas 
Para a avaliação nutricional da amostra foram realizadas as análises de teores de umidade, lipídeos, 
cinza (COMPÊNDIO..., 2009), proteína (JOHNSON; ULRICH, 1974) e carboidratos (BRASIL, 2001). 
Os resultados estão expressos em porcentagem (%), e foram obtidos através de triplicatas. 
 
Resultados 
Os resultados da composição nutricional da farinha de peixe pode ser observado na Tabela 1. 
 

Tabela 1. Resultados da avaliação da composição nutricional de farinha “Piracuí”. 
Amostra Umidade* Proteína* Lipídeo* Cinza* Carboidrato* 

Repetição 1 16,90 62,05 7,57 7,92 5,57 
Repetição 2 16,88 60,21 10,00 7,35 5,57 
Repetição 3 16,71 61,60 9,88 7,60 4,21 

Média 16,83 61,28 9,15 7,62 5,12 
Desvio Padrão 0,11 0,96 1,37 0,28 0,78 
Erro Padrão 0,06 0,55 0,79 0,16 0,45 

*Resultados em porcentagem (%) 

 
De acordo com os resultados apresentados, pode-se notar que a farinha analisada apresenta um 
considerável teor de proteínas e lipídeos e baixa umidade. No entanto, não atende as especificações 
de farinha de 1ª ou 2ª qualidade, segundo RIISPOA (1952).  
 
Para o primeiro caso seria necessário que a farinha tivesse o mínimo de 60 % de proteína; máximo 
10 % de umidade e máximo 8 % de gordura. Já para farinha de 2ª, seria necessário conter o mínimo 
de 40% de proteína, máximo 10 % de umidade e gordura.  
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O teor de proteína encontrado no “Piracuí” foi considerável, o que torna o produto passível de 
agregação de valor, sendo necessário apenas a padronização do fluxograma de produção da farinha, 
para que a mesma atenda as exigências estabelecidas pela legislação assim como a qualidade 
requerida pelo consumidor. 
 
Observações 
Este relatório foi elaborado de acordo com as normas vigentes do laboratório de Pescado, do 
Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição, da Escola Superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz”. Os resultados apresentados aplicam-se apenas às amostras enviadas ao mesmo para 
análise e só pode ser reproduzida na íntegra para garantia dos mesmos resultados. 
 
Os documentos e registros relativos a este trabalho, assim como a cópia deste relatório, serão 
mantidos pelo Laboratório de Pescado pelo período de 5 anos. 
 
Este relatório somente é válido com as assinaturas ou rubrica originais em todas as páginas. 
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