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Introdução 

O tambaqui é a principal espécie nativa e a terceira espécie de água doce mais produzida no Brasil, apresentando 

alto valor comercial no mercado nacional e internacional. Essa espécie apresenta rápido crescimento, alto rendimento de 

filé e carne de excelente qualidade, adaptando-se a várias condições de criações, além de ser de fácil manejo (COSTA 

[1]). Seu hábito alimentar onívoro, flexibilidade de alimentação com rações peletizadas e extrusadas, aliados a sua alta 

produtividade e rusticidade, fizeram do tambaqui uma espécie de grande importância para a piscicultura brasileira 

(SILVA [2]). 

A partir de fatores específicos de cada espécie como a forma anatômica do corpo, peso corporal, sexo, idade, 

tamanho da cabeça, peso das vísceras, dentre outros, são desenvolvidas técnicas de processamento da carne dos peixes 

(CONTRERAS-GUZMAN [3]). Assim, a caracterização da carcaça através das medidas morfométricas em diferentes 

regiões do corpo do peixe pode ser um procedimento muito importante para estimar rendimentos corporais e peso dos 

animais, desde que estes tenham correlação entre si, considerando que tais medidas influenciam as características das 

carcaças de forma indireta (DIODATTI [4]).  

Além de facilitar a escolha do processamento a ser realizado na indústria (limpeza geral, decapitação, evisceração) 

e escolha de implementos de armazenagem, a morfometria dos peixes pode ser utilizada como critério de seleção dos 

mesmos, utilizando suas características em programas de seleção considerando os peixes com maior rendimento de 

cortes nobres como o filé e rendimento de carcaça, relevando um ponto de vista econômico (BOMBARDELLI; 

SANCHES [5]).  

Deste modo, o objetivo foi avaliar a correlação entre medidas morfométricas corporais e o rendimento de filé em 

tambaquis. 

 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura do Gorutuba da 

CODEVASF, Nova Porteirinha, MG. Foram utilizados 46 exemplares de tambaqui (Colossoma macropomum), 

provenientes de um único viveiro de engorda com peso variando de 0,380 a 1,120 kg. Os peixes foram submetidos à 

depuração em tanque com água corrente por 48 horas. Após este período foram colocados em caixas isotérmicas, 

contendo água e gelo (1:1) para o processo de abate por choque térmico. 

Cada peixe foi submetido à avaliação dos parâmetros médios, aferidos com auxílio de balança, paquímetro e fita 

métrica: peso total (PT); comprimento total (CT), compreendido entre a extremidade anterior da cabeça e o final da 

nadadeira caudal; comprimento padrão (CP), compreendido entre a extremidade anterior da cabeça e o menor perímetro 

do pedúnculo (inserção da nadadeira caudal); peso da cabeça (PC); comprimento de cabeça (CC), compreendido entre a 

extremidade anterior da cabeça e o bordo caudal do opérculo; alturas do corpo (AC1), medida à frente do 1º raio da 

nadadeira dorsal, e (AC2), medida à frente do 1º raio da nadadeira anal e larguras do corpo (LC1), aferida na região do 

1º raio da nadadeira dorsal, e (LC2), aferida na região do 1º raio da nadadeira anal. 

Os peixes foram filetados a partir da região dorsal em direção a ventral e posterior retirada da pele com auxílio de 

uma faca, para determinação do rendimento de filé (%). Foi realizada também a decapitação para determinação do peso 

da cabeça. O processo de filetagem foi realizado por uma única pessoa. 

A análise estatística dos resultados foi realizada através do procedimento PROC CORR do programa SAS, 

obtendo-se os coeficientes lineares de correlação de Pearson entre todas as características aferidas e o rendimento de 

filé. 

 

Resultados e Discussão 

As médias para as características avaliadas, peso total (PT), comprimento total (CT), comprimento padrão (CP), 

peso da cabeça (PC), comprimento de cabeça (CC), alturas do corpo (AC1, AC2), larguras do corpo (LC1, LC2) e 

rendimento de filé (RF) do tambaqui estão apresentadas na Tabela 1. 



 

Dentre as partes comestíveis do pescado, o filé é considerado a parte mais nobre, de maior valor agregado e mais 

aceita pelo consumidor. Neste trabalho, o filé de tambaqui apresentou bom rendimento, ficando próximo a variação 

encontrada por Fernandes et al. [6], que obteve de 31,5 a 32,6% de rendimento de filé sem pele, sendo que essas 

diferenças podem ser influenciadas pelo método de filetagem, habilidade do filetador e grau de mecanização no 

processo de retirada do filé. Entretanto ficou acima dos valores obtidos com a mesma espécie por Caraciolo et al. [7] 

(26 a 28%) e Souza [8] (25 a 29%). 

As correlações entre peso total (PT), comprimento total (CT), comprimento padrão (CP), peso da cabeça (PC), 

comprimento de cabeça (CC), alturas do corpo (AC1, AC2), larguras do corpo (LC1, LC2) e rendimento de filé do 

tambaqui, estão apresentados na Tabela 2. Podemos observar que não houve correlação significativa para nenhuma das 

características mensuradas em relação ao rendimento de filé.  

Entretanto, Costa [1] avaliando a correlação entre CP, CC, LC e rendimento de filé, verificaram correlação 

positiva entre essas características e rendimento de filé (0,32, 0,29 e 0,41), respectivamente. Para determinação desse 

rendimento o LC mostrou ser a medida mais indicada, sendo que quanto maior o LC, maior o rendimento de filé. Fato 

que pode ser explicado pela maior proporção do LC em relação ao CP em tambaquis e outros peixes redondos 

(SERAFINI [9]).  

 

Conclusão 

As medidas estudadas PT, CT, CP, PC, CC, AC1, AC2, LC1, LC2 não se correlacionaram significativamente com 

o rendimento de filé do tambaqui. 
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Tabela 1. Médias e desvios padrão para peso total (PT), comprimento total (CT), comprimento 

padrão (CP), peso da cabeça (PC), comprimento de cabeça (CC), alturas do corpo (AC1, AC2), 

larguras do corpo (LC1, LC2) e rendimento de filé (RF) em tambaqui. 

Parâmetros Média ± desvio padrão 

PT (g) 756,08 ± 182,49 

CT (mm) 344,23 ± 33,76 

CP (mm) 286,63 ± 27,86 

PC (g) 133,91 ± 34,47 

CC (mm) 103,47 ± 10,48 

AC1(mm) 129,73 ± 10,06 

AC2 (mm) 92,63 ± 7,83 

LC1 (mm) 40,76 ± 7,11 

LC2 (mm) 26,93 ± 3,61 

RF (%) 34,57 ± 3,27 

 

 

Tabela 2. Coeficientes de correlação de Pearson, obtidas nas correlações entre os parâmetros 

estudados e rendimento de filé em tambaqui. 

Parâmetros Rendimento 

PT 0,053 ns 

CT 0,067 ns 

CP 0,074 ns 

PC 0,092 ns 

CC - 0,052 ns 

AC1 0,117 ns 

AC2 0,114 ns 

LC1 0,090 ns 

LC2 - 0,016 ns 

* Significativo (p<0,05). ns Não significativo (p>0,05). 


