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Resumo 

O estudo buscou caracterizar produtos semiprontos do 
tipo fishburguers formulados a partir de carne 
mecanicamente moída (CMM) de Tilápia do Nilo 
(Oreochromis niloticus), variando a porcentagem de 
farinha de cogumelo (Agaricus bisporus) e sal. As 
formulações foram analisadas após grelhadas com 
relação à composição proximal, cor instrumental, 
encolhimento, perfil de textura, atividade antioxidante, 
microbiológicas e aceitação sensorial. Os resultados não 
demonstraram diferença significativa para cinzas e 
coesividade (p<0,05) e o teor de umidade permaneceu 
em torno de 60%. A análise microbiológica permitiu 
considerar os fishburguers aptos para consumo e as 
médias de 6,64 a 7,67, caracterizam boa aceitação 
global na escala hedônica de 9 pontos. 

Introdução  

A demanda por alimentos saudáveis e de fácil 
preparo vem influenciando a indústria e pesquisas na 
área alimentícia. O consumo de pescados tende a 
crescer 33% na América Latina até 2030 e o potencial 
cultivo da Tilápia do Nilo a torna o peixe mais consumido 
pelos brasileiros (BERNADINO FILHO; XAVIER, 2019). 
A utilização de carne mecanicamente moída (CMM) é 
uma alternativa para reduzir os resíduos gerados na 
filetagem, incentivando o consumo de pescados e 
reduzindo custos de produção (MUZZOLON et al., 
2018). Estudos vêm relacionando o uso de cogumelos 
como o Agaricus bisporus em formulações devido à sua 
atividade antioxidante e por agregar sabor umami ao 
produto (LEÃO et al., 2017; PATINHO et al., 2019). O 
objetivo desse estudo foi investigar essa possibilidade 
em fisburguers bem como a redução do teor de sal.  

Material e Métodos 

Os fishburguers foram elaborados variando a 
porcentagem de substituição da CMM de tilápia por 
farinha de cogumelos (Agaricus bisporus) e sal, por meio 
de sete formulações, sendo uma das amostras sem 
cogumelo, mas contendo antioxidantes sintéticos. 

 A composição proximal seguiu metodologias 
propostas pelo Instituto Adolf Lutz (IAL, 2008), as 
propriedades mecânicas foram determinadas por 
texturômetro (TA.XTPlus Texture Analyzer) e cor 
instrumental por espectrofotômetro (MiniScan EZ – 

HunterLab, EUA). A oxidação foi determinada pelo Teste 
do Ácido 2-Tiobarbitúrico. A avaliação microbiológica foi 
realizada de acordo com a RDC nº 12/2001. A análise 
sensorial seguiu a metodologia descrita por Meilgaard et 
al. (2006). Foi aplicada Análise de Variância nos 
resultados médios obtidos.   

Resultados e Discussão 

 Para a composição proximal, o teor de proteínas 
foi superior ao encontrado na literatura, resultado da 
adição de proteína isolada de soja nas formulações. O 
mesmo comportamento foi observado para cinzas e 
lipídios. A utilização de farinha de cogumelo é viável 
para produtos como fishburguers devido a sua elevada 
capacidade antioxidante e baixo valor energético. De 
maneira semelhante, a presença do sal influencia na 
textura e no valor nutricional em produtos cárneos, 
sendo um fator importante a ser avaliado.  
 Os parâmetros para propriedades mecânicas 
resultaram em valores acima dos encontrados na 
literatura, com exceção da coesividade. A adição da 
farinha de cogumelo e redução da porcentagem de sal 
nas formulações não afetou de forma significativa as 
variáveis estudadas nas propriedades mecânicas. A 
avaliação da cor instrumental indicou valores 
característicos para o produto no período avaliado. Os 
resultados obtidos com a análise microbiológica 
indicaram ausência para coliformes totais e 
termotolerantes. Dessa forma, os fishburguers 
encontravam-se aptos para consumo. Observou-se 
porcentagem de encolhimento após grelhados, devido à 
perda de água e os valores obtidos com a análise de 
oxidação lipídica foram superiores a valores encontrados 
na literatura.  

A análise sensorial demonstrou que a média de 
aceitação foi de 6,84 a 7,67, permanecendo entre os 
conceitos de “gostei ligeiramente” e “gostei 
moderadamente”, indicando boa aceitação global.  

Conclusão  

O estudo demonstrou a viabilidade na 
elaboração de fishburguers com subprodutos da 
filetagem da tilápia acrescidos de farinha de cogumelo e 
redução da porcentagem de sal, sendo uma alternativa 
para reduzir custos e desperdícios na produção, 
incentivando o consumo de pescados.  
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