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Em alimentos industrializados, as fraudes são praticadas em várias modalidades, e uma
delas é a substituição da matéria prima anunciada na embalagem, por outra parecida, porém, de
menor valor. No caso de peixes os exemplos mais vulgares são a substituição do filé de cação por
filé de bonito, do filé de cação por peixe fino (corte enviesado) e file de badejo por filé de viola
(EVANGELISTA, 1987).Na região Amazônica, o pirarucu é substituído por outras espécies de
peixes, principalmente por bagres (peixes lisos).

O sistema de fiscalização, esclarecimento do consumidor e diferenciação bioquímica dos
produtos são fatores essenciais no combate a esse tipo de adulteração. Inúmeras técnicas podem
ser utilizadas para a diferenciação. No caso de peixes, a identificação da matéria prima pode ser
feita por caracteres bioquímicos das espécies. Os caracteres bioquímicos são relacionados com o
patrimônio genético da espécie, e os de uso mais comum é a configuração protéica e a frequência
de grupos sanguíneos. Por meio de eletroforese, a configuração protéica do músculo é obtida, e
pode ser usada na diferenciação das espécies que são comercializadas na forma de filés ou
produtos industrializados (NETI & REHBEIN, 1988; FONTELES FILHO, 1989).

A eletroforese é utilizada para separar moléculas em dispersão coloidal e fundamenta-se
na mobilidade que adquirem tais partículas quando submetidas à ação de um campo elétrico, em
função de seu tamanho e estrutura. A diferenciação dos componentes protéicos de uma mistura
complexa é estabelecida através da variação de intensidade de coloração e mobilidade das zonas
protéicas, dependendo de suas propriedades físicas e químicas. Proteínas de igual mobilidade são
produzidas por genes iguais nas espécies e genes diferentes sintetizam proteínas com distintos
padrões eletroferéticos (MACKIE, 1969; BALDINI, 1981; FONTELES FILHO, 1989).

Na Amazônia algumas espécies possuem alto valor comercial e são exportadas ou
comercializadas na região na forma de filés. Visualmente, é difícil a identificação destas espécies
após o processamento. Dessa forma, toma-se necessário a utilização de métodos bioquímicos
para a identificação dessas espécies e com isso, estabelecer padrões para a indústria de pescado e
seus derivados.

As espécies utilizadas em nosso estudo foram pirarucu (Arapaima gigas, CUVIER 1829),
tucunaré (Cichla ocellaris, SPIX 1829) e surubim (Pseudoplatystoma fasciatum, LINEAUS
1766).

Os exemplares foram adquiridos em entrepostos de comercialização da cidade de Manaus,
onde foram observados as características de frescor dos mesmos. Os peixes foram acondicionados
em caixas de isopor e transportados à CPT A do INPA. Os peixes foram lavados em água corrente
e fileteados. Após a filetagem foram lavados, congelados e estocados até sua utilização nas
análises.

A extração das proteínas foi feita segundo a descrição de MELOAM & POMERANZ
(1973). As amostras foram solubilizadas em tampão 0,05M de tris glicina, HCI 0,08M pH 6,8/
SDS 3% na proporção 1:4 amostra:tampão de amostra. Em seguida as amostras foram aquecidas
em banho maria fervente por 10 minutos. Após o resfriamento foram filtradas e adicionado gotas
de azul de bromofenol a 0.05%.
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As proteínas foram analisadas através de eletroforese segundo MELOAM &
POMERANZ (1973). Porém a metodologia de disco foi modificada para placas seguindo
descrição de ALFENAS et ai (1991). Foi formado um gel descontínuo de poliacrilamida com 2,4
a 2,6 de interligações em gradiente linear de concentração de 4% e 13%. A eletroforese foi
conduzida a temperatura de ±20°C a uma corrente constante de 130 Volts. As subunidades foram
reveladas com comassie brilhant blue R-250, em metanol/ácido acético/água e o gel foi descorado
com solução de metanol 45%/ácido acético lO%/água 45%. Em seguida o gel foi fotografado,
desidratado, catalogado e calculada a mobilidade relativa das bandas. A diferenciação das
espécies foi baseada na intensidade (forte, média e fraca) e na mobilidade relativa das bandas.

O pirarucu (Arapaima gigas, CUVIER 1929) apresentou 13 bandas sendo que destas sete
apresentaram forte intensidade, uma média intensidade e cinco fraca intensidade. O mesmo
apresentou a banda de menor corrida com mobilidade relativa de 0,10 e banda de maior
mobilidade com 0,87. O surubim (Pseudoplatistomafasciatum, LINEAUS 1766) apresentou 14
bandas, onde sete apresentaram forte intensidade, três média intensidade e quatro fraca
intensidade. O mesmo apresentou a banda de menor corrida com mobilidade relativa de 0,10 e
banda de maior mobilidade relativa de 0,87. O tucunaré (Cichla ocellaris, SPIX 1829) apresentou
14 bandas sendo que destas nove com forte intensidade, três com média intensidade e duas com
fraca intensidade, a banda de menor mobilidade relativa foi de 0,07 e de maior mobilidade
relativa de 0,89.

O tratamento com SDS mais ~-mercaptoetanol permite a redução das ligações
bissulfídicas. O SDS forma complexos com as proteínas, minimizando as diferenças de carga e
forma. O tratamento em banho maria fervente intensifica as ligações das cadeias apolares da
proteína com os radicais dodocil do detergente. O SDS rompe as pontes de hidrogênio e o ~-
mercaptoetanol rompe as ligações dissulfídricas. O tratamento com SDS faz com que proteínas
com cargas positivas tome-se negativas, com isso as amostras aplicadas correm de um polo
negativo para um polo positivo, quanto maior a eletronegatividade maior será a corrida
(BALDINI, 1981). Essas características foram observadas no pirarucu na banda de mobilidade
relativa 0,80, no surubim na banda de mobilidade relativa 0,87 e no tucunaré na banda de
mobilidade relativa 0,89. Banda com maior eletronegatividade, mobilidade relativa 0,99, foi
observada no curimatã (MACHADO NETO, 1996).

As três espécies apresentaram duas bandas com mobilidade relativa de 0,64 e 0,69 que se
assemenlham com as obtidas com o tambaqui (Colossoma macropomum, CUVIER 1818),
curimatã (Prochilodus nigricans, AGASSIS 1829) e jaraqui escama grossa (Semaprochilodus
insignis, VALENCIENNES 1849) (MACHADO NETO & ANDRADE, 1996).

As três espécies foram diferenciadas entre si em bandas com mobilidade relativas de 0,33,
0,43 e 0,52 para o pirarucu, bandas com mobilidade relativa de 0,22, 0,57 e 0,87 para o surubim e
bandas com mobilidade relativa de 0,07, 0,19 e 0,89 para o tucunaré.
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