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RESUMO 

PEREIRA, A.C.S.C. Efeitos da radiação ionizante na qualidade do camarão branco do 

pacífico (Litopenaeus vannamei). 2014. Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia de 

Alimentos), Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. 

 

O camarão é um alimento bastante apreciado pelos consumidores e representa importante 

fonte de nutrientes para a dieta humana. É também um produto muito perecível que necessita 

de métodos de conservação para manter seu frescor. Assim, o uso da radiação ionizante, 

combinado com a refrigeração, pode ser um tratamento promissor por atuar na desinfecção e 

aumentar sua vida de prateleira. Este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos de 

diferentes doses de radiação ionizante e tempos de vida de prateleira do camarão descascado 

(sem carapaça e cefalotórax) e descabeçado (sem o cefalotórax) quando combinado a 

refrigeração. A primeira etapa consistiu em analisar diferentes doses de radiação ionizante (2, 

3 e 4 kGy) e tempo de armazenamento (10, 15 e 20 dias) sobre as características de pH, BVT, 

TBA e o perfil de análise de textura (dureza, mastigabilidade, elasticidade e coesividade) em 

camarão descascado e descabeçado armazenado sob temperatura de (3±2 ºC), com o 

planejamento fatorial de 2
2
 completo e 3 pontos centrais, totalizando 7 ensaios. Na segunda 

etapa foram selecionados os ensaios que mantiveram a melhor qualidade do camarão de 

acordo com a legislação vigente. Análises de umidade, proteínas lipídeos, cinzas, atividade de 

água, cor instrumental, colesterol, perfil de ácidos graxos e análises microbiológicas 

(Staphylococcus coagulase positiva (UFC/g); bactérias psicrotróficas aeróbias (UFC/g) e 

Salmonella sp./25g) foram realizadas. Os resultados mostraram uma diminuição progressiva 

na qualidade do camarão descascado (DCC) e descabeçado (DCB) com o tempo de 

armazenamento, sendo que as amostras irradiadas mantiveram sua qualidade com quinze e 

vinte dias de armazenamento, enquanto que amostras controle tiveram durabilidade de dez 

dias. Constatou-se que a radiação ionizante não influenciou negativamente no teor da 

composição química nos dois tipos de camarões estudados (DCC e DCB). O teor de colesterol 

apresentou-se próximo em todas as amostras e a cor permaneceu característica do camarão 

sadio. O principal ácido graxo saturado foi o palmítico (C16:0), o monoinsaturado em 

destaque foi o ácido óleico (C18:1 n-9) e o poliinsaturado foi o ácido linoléico (C18:26). 

Assim, pode-se destacar a radiação ionizante como eficiente na conservação do Litopenaeus 

vannamei, e que assegura a manutenção da composição física e química deste alimento. 

 

Palavras –chave: Crustáceos, conservação, composição química, ácidos graxos. 

 



 
 

ABSTRACT 

PEREIRA, A.C.S.C. Effects of ionizing radiation on the quality of white Pacific shrimp 

(Penaeus vannamei). 2014. Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos), 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa 

 

The shrimp is a food well appreciated by consumers and represent important source of 

nutrients for the human diet. It is also a very perishable product that needs conservation 

treatments to maintain their freshness. Thus, the use of ionizing radiation, combined with 

cooling, may be a promising treatment for acting in disinfecting and increase its useful life. 

This study aimed to evaluate the effects of different doses of ionizing radiation and lifetimes 

of peeled shrimp (no cephalothorax and carapace) and headless (without the cephalothorax) 

when combined cooling. The first step was to analyze different doses of ionizing radiation (2, 

3 and 4 kGy) and storage time (10, 15 and 20 days) on the characteristics of pH, TVB, TBA 

and profile analysis of texture (hardness, chewiness, elasticity and cohesiveness) in headless 

shrimp peeled and stored at a temperature of (3±2 °C), with planning factorial of 2
2
 full and 3 

central points, totaling 7 tests. In the second step were selected the tests   who maintained the 

best quality shrimp according to current legislation. Analyzes of moisture, protein, lipid, ash, 

water activity, instrumental color, cholesterol, fatty acid profile and microbiological analyzes 

(Staphylococcus coagulase positive (CFU/g); psychrotrophic aerobic (CFU/g) and Salmonella 

sp./25g) were performed. The results revealed a progressive decrease in the quality of the 

peeled shrimp (DCC) and headless (DCB) with the storage time, and irradiated samples 

maintained their quality with fifteen and twenty days of storage, while control samples have 

durability ten days. It was found that ionizing radiation did not influence the content of the 

shrimp studied (DCC and DCB). The cholesterol content presented next in all samples and the 

color remained of aspect of healthy shrimp. The main acid fatty saturated was palmitic (C16: 

0), the monounsaturated featured was oleic acid (C18: 1 n-9) and the polyunsaturated was 

linoleic acid (C18: 2  6). Thus, can be detach the ionizing radiation as efficient in conserving 

the Litopenaeus vannamei, and that ensures the chemical composition of both types of 

maintenance of the physical and chemical composition of this food. 

Keywords: Crustaceans, conservation, chemical composition, fatty acids. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A produção mundial de camarões cultivados e capturados em 2011 foi da ordem de 7,5 

milhões de toneladas, das quais 52,43% vieram dos cultivos. De acordo com a FAO (2012), a 

produção extrativa mundial de camarão atingiu o seu limite sustentável, só podendo então a 

crescente demanda mundial por esse produto ser suprida pela  produção oriunda do cultivo. A 

carcinicultura sofreu um incremento médio anual de 13,18% ao ano entre 1998 e 2010, 

enquanto que a produção extrativa desse produto cresceu apenas 1,57% ao ano no mesmo 

período (Associação Brasileira de Criadores de Camarão - ABCC, 2013). 

A carcinicultura é uma das principais atividades na aquicultura mundial contribuindo 

com 13,79% da produção do pescado produzido. Seguindo esta tendência, o Brasil vem se 

desenvolvendo no setor, em especial na Região Nordeste, onde a carcinicultura marinha é a 

principal responsável por esse crescimento, sendo a consequência deste sucesso a introdução 

da espécie Litopenaeus vannamei, cuja capacidade de adaptação nas variadas condições 

contribuiu para elevá-la ao patamar de principal espécie cultivada no país. 

Os camarões Penaeidae são considerados como valiosos recursos para a pesca e para a 

aquicultura nas regiões tropicais e subtropicais do mundo. Pelo seu acentuado valor nutritivo 

e gastronômico o camarão constitui fonte de emprego e renda, sendo que a sua pesca 

apresenta uma significativa importância econômica, social e cultural (BRANCO, 2005).  

O agronegócio do camarão cultivado vem assumindo importância social crescente no 

Brasil, em especial na Região Nordeste, que responde por 98% da produção nacional desse 

setor, que já conta com 1.200 produtores numa área de 18.500 hectares de viveiros, gerando 

em torno de 50.000 empregos, cuja produção total de 75.000 toneladas de camarão contribuiu 

para a obtenção de uma receita de mais US$ 300 milhões de dólares em 2010 (ABCC, 2011). 

O pescado contribui com 16% do fornecimento de proteína animal para a alimentação 

humana em nível mundial (BRASIL, 2010). De acordo com Rosa e Nunes (2003), os 

crustáceos são fontes de proteína e lipídeos de qualidade para a alimentação humana e o uso 

deste alimento regularmente na dieta, em especial em substituição de outras fontes proteicas 

de origem animal, apresenta vantagens devido ao elevado conteúdo de ácidos graxos 

poliinsaturados, principalemnte do grupo ômega -3 (n-3) e em menor proporção de ômega -6 

(n-6), que poderá ser aceito inclusive em dietas de restrição de lipídeos e colesterol (YANAR, 

ÇELIK 2005; LUZIA, 2000). 
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Nos animais marinhos, os lipídeos, mesmo sob baixas temperaturas encontram-se na 

forma fluida, devido à grande quantidade de ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa e 

aos lipídeos não glicerídeos, o que os diferenciam dos animais terrestres. Os ácidos graxos 

insaturados mais comuns no pescado são principalmente ácido oleico (C18:1 n-9), ácido 

linoleico (C18:2 n-6), ácido linolênico (C18:3 n-3) e ácido araquidônico (C20:4 n-3) 

(OGAWA, MAIA, 1999).  

Dentre os produtos de origem animal, o pescado é o mais suscetível a processos de 

deterioração. Tal perecibilidade do pescado fresco pode ser explicada devido à ação de 

enzimas autolíticas, ou seja, do próprio pescado, e por apresentar pouca acidez em sua carne, 

favorecendo o crescimento microbiano (AMAYA, et al. 2007). 

As técnicas de conservação de alimentos vêm se desenvolvendo ano a ano com o 

aumento do conhecimento científico, visando assegurar a qualidade dos alimentos, tanto do 

ponto de vista de saúde pública, como para aumentar sua vida de prateleira. São diversos os 

métodos de conservação disponíveis para as indústrias de alimentos. O resfriamento, 

congelamento, secagem, enlatamento, armazenamento em atmosfera controlada e a aplicação 

de aditivos preservantes tem sido os métodos comumente utilizados. Atualmente o uso da 

irradiação tem sido utilizada mostrando-se bastante promissora na conservação dos alimentos, 

como um processo eficaz para maioria dos problemas causados por microrganismos 

(KAMAT, 2005; ICGFI, 1995; ). 

O uso da radiação ionizante como tratamento para preservação de alimentos foi 

aprovado pela Organização da Agricultura e Alimentos para a dose de até 10 kGy, por não 

oferecer efeitos negativos sob o ponto de vista nutricional e toxicológico nos alimentos (FAO, 

1966). Para peixes e crustáceos os principais motivos para o uso da radiação ionizante é a 

redução de microrganismos formadores de esporos, redução da carga de microrganismos 

patogênicos não formadores de esporos e esterilização comercial (SANTIN, 1997; FAO, 

1966). 

Assim, o objetivo desta pesquisa foi avaliar os efeitos de diferentes doses de radiação 

ionizante no tempo de vida de prateleira do camarão descascado e descabeçado quando 

combinado a refrigeração. O acompanhamento da qualidade deste produto foi realizado com 

de análises físicas, químicas e microbiológicas. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. CARCINICULTURA  

No ramo da aquicultura, a carcinicultura é o segmento mais bem sucedido 

economicamente. Os números do desempenho da carcinicultura a nível mundial são bastante 

expressivos, pois segundo a FAO (2012), a produção desse setor cresceu de 2.152.173 

toneladas em 2003 para 2.720.929 toneladas em 2010, correspondendo a um incremento de 

52,43%. Na atualidade, a atividade de cultivo vem crescendo em todo o Brasil, com uma 

produção equivalente a 3,514 milhões de toneladas por kg/ha/ano em 2009 conforme a 

Associação Brasileira de Criadores de Camarão- ABCC (Figura 1). 

 

   Figura 1. Desempenho da carcinicultura brasileira de 1997 a 2012 

 

Por outro lado, tendo que superar com seus próprios esforços os graves problemas 

causados pela incidência do Vírus da Mionecrose Infecciosa (IMNV) e pela perda de 

competitividade das exportações, resultado da forte desvalorização do dólar (US$). A 

recuperação deste setor teve como base o mercado interno, o qual absorveu 98 % da produção 

nacional de camarão cultivado em 2010 (Figura 2). 
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Figura 2. Evolução do destino da produção de camarão cultivado do Brasil: 2003 – 2010 

 

2.2. HISTÓRICO DA CARCINICULTURA 

 

A carcinicultura marinha iniciou-se no Sudoeste Asiático no século XV, mas somente 

nos anos 30 no Japão a atividade adquiriru caráter industrial com início da produção de pós-

larvas. Nos países localizados nas regiões tropicais e subtropicais, as técnicas para o cultivo 

comercial do camarão começaram a ser difundidas a partir dos anos 70, porém, ainda no final 

dos anos 80 a produção dos países dessas regiões não apresentavam grandes avanços no 

cultivo, pois dependia da captura extrativista de fêmeas e captura de pós-larvas para serem 

estocadas nos viveiros de criação (NUNES, 2001).  

Os primeiros projetos comerciais do cultivo de camarão no Brasil iniciaram-se na 

década 70, marcando o desenvolvimento da carcinicultura no país. Com o domínio do ciclo 

reprodutivo da espécie Farfantepenaeus brasiliensis, que se deu em Santa Catarina, um dos 

pioneiros na atividade, foram desenvolvidos vários projetos de pesquisas em laboratório com 

reprodução, conseguindo obter as primeiras pós-larvas de camarão em laboratório da América 

Latina. No Rio Grande do Norte foi criado o “projeto camarão”, que estudava a viabilidade do 

cultivo desse crustáceo em substituição à extração de sal, o qual enfrentava um sério período 

de crise de preço e mercado. No período entre 1978 e1984 o Governo desse Estado resolve 

importar o Marsupenaeus japonicus para reforçar o “projeto camarão” para desenvolver 



17 
 

trabalhos de adaptação da espécie exótica às condições locais (ARANA 2004; GESTEIRA et 

al., 2009; SAMPAIO, 2009).  

Desse modo a carcinicultura no Brasil pode ser dividida em três fases distintas. Na 

primeira, onde foram desenvolvidas pesquisas com reprodução em laboratórios e o início da 

atividade em viveiros, caracterizada por cultivos extensivos, onde eram utilizadas baixas 

densidades de estocagem, reduzida renovação de água e uso de alimento natural produzido no 

próprio viveiro. E mesmo diante de resultados aparentemente propícios, não foi possível 

desenvolver a carcinicultura regional com a espécie exótica, devido a a falta de adptação das 

espécies dentre outros problemas. De modo que a partir das experiências adquiridas, 

pesquisadores e produtores não desanimaram e deram início a uma segunda fase, onde o setor 

partiu para a adaptação de espécies nativas (Farfantepenaeus subtilis, F. paulensis e 

Litopenaeus schmitti) (SAMPAIO, 2009; ROCHA et al., 2004). 

Apesar dos esforços e resultados satisfatórios, o setor apenas conseguia obter 

produtividades que eram suficientes para cobrir os custos de produção das fazendas com 

melhor manejo, o que provavelmente ocorreu devido à falta de alimentos concentrados que 

atendessem às exigências nutricionais das espécies. Nesse momento os cultivos passaram a 

adotar novas técnicas de manejo alimentar e da água, além de uma maior densidade de 

povoamento, tendo desse modo os primeiros indícios para se estabelecer um sistema de 

cultivo semi-intensivo (SAMPAIO, 2009; ROCHA et al., 2004).  

Assim, entre 1994 e 1995 apesar do domínio da larvicultura de F. subtilis em escala 

comercial, o processo produtivo foi substituído pelo Litopenaeus vannamei, espécie que 

passou a ser utilizada nas fazendas de cultivo (BARBIERI JUNIOR, OSTRENSKY NETO, 

2002). Mas, somente a partir daí a carcinicultura passou a obter resultados realmente 

satisfatórios, passando de uma atividade de risco para uma oportunidade de investimento 

altamente atrativa economicamente. Isto resultou em arrojados investimentos no setor, o que 

proporcionou o rápido crescimento territorial da área cultivada de camarões e maior 

profissionalismo, caracterizando a terceira e atual fase de desenvolvimento (NUNES, 2001; 

GESTEIRA et al., 2009). 

 

2.3. PRODUÇÃO DE CAMARÃO NO BRASIL  

A evolução da carcinicultura no Brasil tem ocorrido de modo rápido e dinâmico 

(BARBIERI JUNIOR, OSTRENSKY NETO, 2002). Em poucos anos a atividade 



18 
 

popularizou-se, deixando de ser um negócio apenas para grandes investidores e se tornando 

atrativa também para pequenos produtores. Mais, de acordo com Rocha e Maia (1998), o 

desenvolvimento da carcinicultura no Brasil está concentrado na Região Nordeste (Figura 3), 

com pequenas iniciativas nas Regiões Norte e Sul. O Nordeste é a região brasileira em que se 

encontram as melhores condições para a carcinicultura devido às altas temperaturas com 

variação anual em torno de 22 a 30
o
C e à relativa estabilidade climática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Desempenho das exportações da carcinicultura nas diversas  

regiões do Brasil Fonte: Aliceweb (2012) e ABCC (2012) 

 

Essas condições estão ainda aliadas a uma ampla extensão de terras às margens do 

litoral, boa qualidade da água e disponibilidade de mão-de-obra barata, indicando um 

considerável potencial para a expansão da maricultura. Além disso, o Nordeste com seus 

3.300 km de litoral é responsável por 98% de todo o camarão produzido pelo Brasil, segundo 

dados da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão - ABCC, (2010). 

Nesse contexto, a carcinicultura marinha brasileira apresenta atualmente números 

representativos quando comparado a outros países, com a segunda maior produtividade 

mundial em 2005, com 4.333 kg/ha/ano. O acelerado ritmo de crescimento da atividade foi 

observado a partir da década de 90 com a introdução da espécie exótica Litopenaeus 

vannamei (sinônimo: Penaeus vannamei), popularmente conhecida como camarão branco do 

pacífico (BORGHETTI et al., 2003; ABCC, 2002). 

Apesar de todo destaque do Brasil como um dos maiores produtores mundiais de 

camarões marinhos cultivados, essa posição se deve graças ao cultivo disseminado da espécie 

t 
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Litopenaeus vannamei, o camarão branco do Pacífico. Seu sucesso dependeu não só de 

características como rápido crescimento e rusticidade para cultivo, como também de 

disponibilidade de alimentos comerciais que atendessem seus requerimentos nutricionais 

(LEMOS et al., 2000). 

O desenvolvimento do cultivo desta espécie deu-se em função do domínio da técnica 

de criação, desenvolvida com sucesso em outros países da América Latina, da disponibilidade 

de alimento (ração) nutricionalmente adequado e da elevada capacidade de adaptação da 

espécie às condições de cultivo semi-intensivo e intensivo, (LEMOS et al., 2000; 

BORGHETTI et al., 2003; ROCHA,  CARVALHO, 2005). 

 

2.4. CONSUMO DE PESCADO 

 

Segundo a FAO (2007), o consumo médio mundial per capita de peixes, crustáceos e 

moluscos vem crescendo gradualmente nas últimas décadas, de uma média de 

16,69kg/habitante/ano, sendo que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde - OMS 

é de 12 kg/habitante/ano. Dados do Ministério da Pesca Aquicultura revelaram que o 

consumo de peixes, crustáceos e moluscos no Brasil aumentou de 6,46 kg para 9,03 

kg/habitante/ano entre 2003 e 2009 (Figura 4.). Apesar de este número ser ainda baixo, o 

consumo superou a meta do Ministério que seria atingir 9kg/hab./ano em 2011 (BRASIL, 

2010). O consumo per capita de camarão no Brasil cresceu de 0,06kg em 1999 para 0,402 kg 

em 2010, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Evolução mundial do consumo de pescado 

(toneladas/pescado/ano) (1997 – 2007). (FAO, 2012) 
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O consumo de crustáceos vem crescendo rapidamente graças à contribuição da 

aquicultura, que proporcionou maior oferta de produtos a um menor preço. Contudo os 

crustáceos ainda são considerados alimentos de alto valor comercial e seu consumo 

concentra-se, sobretudo, em países desenvolvidos. Estima-se que o consumo mundial de 

crustáceos esteja em torno de 1,5 kg/habitante/ano (FAO, 2012).   

A distribuição do consumo mundial de pescado é desigual, uma vez que varia de 

menos de 1kg a mais de 100 kg/habitante/ano. Segundo Oetterer (1991), o baixo consumo ou 

o pequeno hábito do brasileiro em consumir pescado está ligado à comercialização mal feita 

que vem sendo praticada há vários anos. O produtor não tem incentivo para colocar no 

mercado um produto de melhor qualidade que será mais oneroso e que precisará de 

propaganda para sua divulgação. 

O consumidor por sua vez, não se empenha em exigir melhores condições de um 

produto já desacreditado no mercado. Desse modo diversos fatores influenciam nessa 

disparidade de consumo. Entre eles estão à disponibilidade, acesso, preços, tradição, 

preferência, geografia e modismo. Há diferenças no consumo de acordo com as espécies, em 

que os peixes demersais são os preferidos na Europa setentrional e América do Norte e os 

cefalópodes em países do Mediterrâneo e Ásia (FAO, 2005).  

 

2.5. PERFIL NUTRICIONAL DO CAMARÃO 

 

A composição química do pescado pode variar bastante entre as espécies e de 

indivíduo para indivíduo. Esta variação pode estar relacionada com a alimentação e pelas 

razões naturais e fisiológicas. Entre os principais componentes químicos do pescado estão 

umidade, proteína e lipídeos, os quais somam 98% do peso total da carne e tem grande 

importância no valor nutritivo, textura, qualidade sensorial e no armazenamento (MEDEIROS 

2009). 

Os lipídeos do pescado são uma importante fonte energética e é grande a quantidade 

de ácidos graxos insaturados de cadeia longa da família ômega () 3, 6 e 9. Estes ácidos 

graxos são classificados como ácido oléico (9), ácido linoléico (6) e ácido linolênico (3) 

(ORDONEZ, 2005; MEDEIROS 2009). Outro nutriente que o pescado é bastante rico é a 

proteína de alto valor nutritivo e com excelente balanço de aminoácidos essenciais, rico 

especialmente em lisina, cuja fração proteica é de aproximadamente 20%, sendo esta de alto 
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valor biológico e de fácil digestibilidade (SANTOS, 2006). O conteúdo de carboidratos é de 

0,3 a 1%, sendo os principais glicogênios e mucopolissacarídeos. O pescado é também fonte 

de vitaminas lipossolúveis (A,D,E,K) e do complexo B e é rico em minerais como ferro, 

fósforo e cálcio (SANTOS, 2006). 

O rendimento da carne do camarão representa 52,83% do peso total, sendo o maior 

componente estrutural do camarão de acordo com Vasconcelos e Silveira (2004). Os mesmos 

autores afirmaram que o processamento de carne ou a utilização das diversas estruturas do 

camarão maximizam o retorno financeiro da produção por adicionar valor agregado ao 

produto final devido, principalmente, à composição nutricional desses componentes. 

A composição química dos componentes estruturais do camarão L. vannamei revelou 

valores expressivos de proteína na carne (17,83%) e no exoesqueleto (14,94%), enquanto que 

o teor de lipídios foi maior no cefalotórax (8,71%) (VASCONCELOS, SILVEIRA, 2004). 

Silva et al., (2005) verificaram bom valor nutricional para o camarão sete-barbas 

(Xiphopenaeus kroyeri) que apresentou 75,04% de umidade, 16,05% de proteína bruta, 2,96% 

de lipídios e 5,94% de cinzas. Caula et al. (2004), pesquisando os teores de colesterol e 

lipídios em pescados, encontraram no camarão 162,0 mg/100 g de colesterol no cefalotórax e 

133,9 mg/100 g no músculo. 

Com relação aos lipídios obtiveram 3,8% na cabeça e 1,3% na cauda do camarão. 

Quanto à composição de ácidos graxos, Chanmugan et al. (1983) afirmaram que há 

predominância de ácidos graxos poliinsaturados ômega seis (ω6) nos camarões de água doce e 

poliinsaturados ômega três (ω3) nos marinhos. 

 

2.6. CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DO PESCADO 

 

As doenças provocadas por alimentos contaminados estão entre as maiores 

preocupações da sociedade moderna. Neste sentido, a legislação brasileira contempla os 

microrganismos potencialmente perigosos à segurança alimentar, como os patógenos. A 

Resolução RDC nº 12, de 02 de janeiro de 2001, instrui sobre o Regulamento técnico dos 

padrões microbiológicos para alimentos. Sobre camarão "in natura", resfriado ou congelado 

legisla os microrganismos a serem analisados e os respectivos limites: Staphylococcus 

coagulase positiva, log 3UFC/g e Salmonella sp., ausência em 25 g. O resultado deve ser 

descrito: “produto ou lote de acordo com os padrões legais vigentes", "produto ou lote 

impróprio para o consumo humano por apresentar ..." (BRASIL, 2001). 
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Para obtenção de camarão de boa qualidade é necessário que se atente às diversas 

etapas do seu cultivo e mais precisamente, o momento da sua despesca. Segundo Lucien 

(2003), após a despesca o camarão deve ser imediatamente submetido ao resfriamento em 

temperatura inferior a 5 ºC (choque térmico) e posteriormente transferido para caixas 

contendo metabissulfito de sódio numa concentração de 7 a 8 % durante sete a oito minutos. 

O uso do frio como método de preservação retarda a ação de agentes deteriorantes 

como microrganismos e enzimas, prolongando a vida útil do pescado. Porém, a inocuidade da 

matéria-prima é de fundamental importância para a obtenção de um produto de qualidade 

(CARNEIRO, 1999). O gelo de boa procedência, elaborado com água potável e mantido em 

ambiente higiênico, quando aplicado ao camarão imediatamente após a captura minimiza o 

surgimento e crescimento de microrganismos e confere um efeito crioprotetor ao produto, 

preservando a qualidade até a chegada à unidade de beneficiamento (TORRES, 2005).   

As bactérias que compõem a microbiota do pescado tropical tendem a um 

comportamento mesofílico. A microbiota mesofílica é pouco adaptada à multiplicação em 

temperatura de refrigeração e tem uma menor produção de compostos de degradação, bem 

como uma atividade metabólica diferente daquela psicrofílica. A deterioração, especialmente 

em pescado conservado a baixas temperaturas, é causada por bactérias psicrófilas. Os 

processos de deterioração não ocorrerão até que os microrganismos psicrofílos tenham se 

multiplicado em níveis capazes de produzir maus odores. O frescor do pescado estocado em 

gelo se correlaciona bem com as análises sensoriais, juntamente com a contagem de bactérias 

em placas a 20 °C (VIEIRA, 2004a; VIEIRA, 2004b).   

A microbiota do camarão pode ser influenciada pelo método de captura. Capturas de 

rede ou de arrasto de fundo resultam na exposição excessiva a populações bacterianas, o que 

reflete nas contagens iniciais dos microrganismos. É importante que também se estude a água 

de onde provém o pescado, pois o pescado reflete precisamente a natureza da água onde vive, 

quanto mais poluída, maior a população microbiana em sua superfície. Um pescado capturado 

na zona costeira terá sua microbiota aumentada em relação àqueles que são capturados em 

águas profundas. A temperatura natural do local de onde o pescado foi capturado determinará 

uma microbiota própria, a qual influenciará no tempo de vida útil do pescado quando 

estocado em gelo (VIEIRA, 2004a).  

 

2.7. CONSERVAÇÃO DO CAMARÃO MARINHO 
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 As determinações de qualidade do camarão são avaliadas com análises 

microbiológicas, sensoriais e físico-químicas que servem para caracterizar o grau de frescor 

de um lote de pescado. A Food and Drug Administration - FDA (1988) define o estado de 

decomposição como o desarranjo bacteriano dos tecidos e as mudanças químicas e 

enzimáticas induzidas subsequentes, sendo estas mudanças manifestadas por odor, gosto, 

textura e cor anormais. A qualidade do pescado pode ser interpretada a partir de 

características como frescor, valor nutritivo, higiene, propriedades sensoriais e inocuidade, 

podendo ser avaliada pelo grau de conformidade com especificações previamente definidas 

e/ou pelo grau com que satisfaz a expectativa do consumidor (OGAWA, MAIA, 1999). 

 Fatores como capacidade de estocagem deficiente, técnicas de captura e manuseio 

inadequados e temperaturas abusivas, comprometem a qualidade do pescado e são 

responsáveis por desperdícios e baixos rendimentos. Por isto, a aplicação de controles 

sistemáticos visando à manutenção do frescor do pescado deve ser buscada visando à 

elaboração de produtos de boa qualidade e aceitação internacional (OGAWA, MAIA, 1999). 

 O camarão deve ser despescado e transportado para os centros de processamento 

dentro das seguintes especificações: não deve ser excessivamente exposto à luz do sol, deve 

ser abatido pelo sistema do choque térmico logo que retirado da água, tratado com o 

metabissulfito e acondicionado em caixas apropriadas, com camadas alternadas de gelo e 

mantido a uma temperatura em torno de 0 °C. Com essas medidas o camarão permanece em 

boas condições por até 48 h, tempo suficiente para que o produto chegue ao 

atacadista/distribuidor nacional ou às plantas de classificação, embalagem e congelamento 

(ABCC, 2002).   

 A análise sensorial deve ser usada como um parâmetro coadjuvante na determinação 

de qualidade em pescado. A cor é um dos principais indicativos de qualidade em alimentos e 

está intimamente relacionada a outros fatores tais como pH, capacidade de retenção de água, 

capacidade emulsificante e textura (PINO, 2005). A análise sensorial é uma metodologia 

subjetiva de avaliação das propriedades organolépticas. Um número adequado de indivíduos, 

em condições normais, pode auxiliar na obtenção de resultados confiáveis e reprodutíveis. 

Apresenta vantagens como o baixo custo e rapidez e está diretamente relacionada aos padrões 

de aceitação do consumidor. 

 



24 
 

2.7.1. CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE 

2.7.1.1. BVT E PH 

Os padrões de qualidade do pescado e derivados no Brasil estão baseados na análise de 

compostos como bases voláteis totais - BVT, trimetilamina - TMA e pH. A legislação 

brasileira considera deteriorado e, portanto, impróprio para o consumo, o pescado com teor de 

BVT superior ou igual a 30 mg/100 g (BRASIL, 1997a). Outros parâmetros de frescor citados 

na legislação são o TMA superior ou igual a 4 mg/100 g, pH inferior ou igual a 6,8 na 

superfície e inferior ou igual a 6,5 no interior da carne, e determinação de indol, que deve ser 

negativa para pescado, com exceção dos crustáceos onde o limite é de no máximo 4mg/100 g 

(BRASIL, 1952). Para Botta (1995), estes parâmetros não são capazes de identificar estágios 

iniciais de perda de frescor, indicando apenas se o produto encontra-se em estágios avançados 

de deterioração. O autor alerta que estudos visando o estabelecimento de limites críticos mais 

adequados são necessários, devendo-se monitorar as amostras logo após a captura e ao longo 

de armazenamento sob condições ideais de temperaturas.  

 

2.7.1.2. SUBSTÂNCIAS REATIVAS AO ÁCIDO TIOBARBITÚRICO - TBARS 

O TBARS é um indicador usado para a avaliação do grau de oxidação de lipídeos 

(BOONSUMREJ et al., 2007). Em um alimento de ótima qualidade o valor de TBARS deverá 

ser menor que 3mg malonaldeído/kg e no caso de boa qualidade, não mais que 5mg 

malonaldeído/kg (CADUN; CAKLI; KISLA, 2005). A legislação vigente no Brasil, não 

apresenta limite máximo para malonaldeído/kg em produtos cárneos. (CADUN; CAKLI; 

KISLA, 2005; GUIMARÃES-LOPES, 2006). 

 

2.7.1.3. COR 
 

Os consumidores normalmente utilizam a coloração como um indicador de qualidade, 

atribuindo a esta característica, maior sabor e frescor aos produtos alimentícios. A percepção 

da cor nos alimentos pode ainda suprimir fatores como o sabor e a textura na hora da escolha, 

mesmo que ambos sejam satisfatórios. Além de influenciar a percepção qualitativa dos 
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produtos, a coloração pode também interferir na disposição dos consumidores em pagar ou 

não um preço maior por um produto diferenciado (STEINE, ALFNES, RORÅ, 2005; 

ALFNES et al., 2006). 

Diversos métodos foram criados para a determinação das cores, no entanto em 1976 o 

método definido como CIE, utilizando o espaço colorimétrico L*a*b* foi desenvolvido pela 

Commission Internationale de I’Eclairage (CIE) para fornecer mais uniformidade nas analises 

colorimétricas. Neste sistema L* indica a luminosidade de uma cor, e a* e b* são as 

coordenadas de cromaticidade que indicam a direção das cores. A Figura 5. representa o 

diagrama de cromaticidade a* e b*, onde +a* é a direção do vermelho, -a* é a direção do 

verde, +b*, direção do amarelo, e –b*, direção do azul. O centro é acromático, sendo que 

conforme os valores de a* e b* aumentam e se distanciam do centro, a saturação da cor 

aumenta (KONICA MINOLTA, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 5. Diagrama de cromaticidade a* e b* 

(FONTE:Konica Minolta, 1998). 

 

 

2.7.1.4. ANÁLISE INSTRUMENTAL DO PERFIL DE TEXTURA (TPA) 

 

A textura dos alimentos é um parâmetro sensorial que possui como atributos 

primários, dureza, coesividade, viscosidades, elasticidade e como secundários: gomosidade, 
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mastigabilidade, suculência, fraturabilidade e adesividade (SOUZA, 2006). Corresponde à 

manifestação sensorial e funcional das propriedades estruturais, mecânicas e de superfície de 

alimentos, detectados através dos sentidos de visão, audição, tato e medidas cinéticas 

(ROUDOT, 2004).  

A classificação dos termos de textura para alimentos sólidos e semi-sólidos deu 

origem ao método de Análise Instrumental do Perfil de Textura ou texture profile analisys -

TPA (TUNICK, 2000). A TPA foi proposta como uma alternativa de superar os principais 

inconvenientes e limitações da avaliação sensorial relacionadas às dificuldades de 

interpretação e variação dos resultados (ANZALDÚA-MORALES, 1994). Segundo Lucey 

(2004), essas medidas são técnicas quantitativas úteis para avaliar as propriedades de textura 

de alimentos, como os pescados. O método da TPA envolve a compressão da substância por 

um corpo de prova (probe) que após penetrar ou comprimir o alimento, retorna ao ponto de 

origem, simulando os movimentos mecânicos da mordida ou mastigação (TUNICK, 2000). 

Essa simulação é convertida em um gráfico de tensão, dessa forma podem-se obter os 

parâmetros que representam as propriedades físicas do material (KULMYRZAEV et al., 

2005). 

A avaliação do perfil de textura por métodos instrumentais tem sua origem nos 

primeiros ensaios imitativos descritos. Tendo resultado na construção de aparelhos como 

general foods texturometer (1963) e o Instron universal testing machine que se tornou padrão 

na avaliação de textura. Podem ser citados outros compressimetros como precision 

penetrometer, texture analyzer, Q test entre outros.  

 

2.1.7.5. METODOLOGIA DE SUPERFÍCIE DE RESPOSTA 
 

A metodologia de superfície de respostas (MSR) é uma ferramenta eficiente para 

otimizar as propriedades de alimentos processados. Baseia-se na variação simultânea de 

vários fatores (variáveis independentes), previamente selecionados por sua influência nas 

propriedades do processo (variáveis dependentes ou respostas). Utilizando técnicas 

matemáticas e estatísticas, os resultados experimentais indicam uma combinação de níveis 

dos fatores dentro de uma região ótima (BOX et al., 1978; GACULA JUNIOR; 

SINGH,1984). 

Este método possui as seguintes vantagens: reduzir o número de experiências ou 

repetições e melhorar a qualidade da informação obtida nos resultados, analisar fatores 
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simultaneamente, verificando e qualificando os efeitos sinérgicos e antagônicos entre os 

fatores de interesse, otimizar mais de uma resposta ao mesmo tempo, podendo maximizar ou 

minimizar variáveis, calcular e variar o erro experimental permitindo especificar o nível de 

confiança estatística (BOX et al., 1978; GACULA JUNIOR; SINGH,1984). 

 

2.8. RADIAÇÃO IONIZANTE 

2.8.1. HISTÓRICO E NORMATIZAÇÃO DA IRRADIAÇÃO DE ALIMENTOS 

 

De 1970 a 1982 estudos sobre alimentos irradiados foram coordenados pelo 

International Project (IFIP), com sede em Karlsruhe, na Alemanha. O “Joint Expert 

Committee” constituído pelo World Health Organization das nações unidas, FAO “Food and 

Agriculture Organization” e IAEA “International Atomic Energy Agency” concluíram no ano 

de 1980 que a irradiação de qualquer alimento até 10 kGy não apresenta perigo toxicológico 

nem tão pouco alterações nutricionais. Tal julgamento foi razão para elaboração dos padrões 

do Codex Alimenatarius quanto à segurança do alimento irradiado e medidas de controle e 

documentação deste procedimento (ICGFI/IAEA, 1991).  

No Brasil a irradiação foi estabelecida com a publicação do Decreto n° 72.718 de 29 

de agosto de 1973, mas só foi reconhecida e aprovada pela regulamentação da Portaria n° 9 de 

08 de março de 1985, da Divisão Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde 

(DINAL/MS). Essa portaria estabeleceu as doses de irradiação que os alimentos deveriam 

receber. A Portaria n° 9 foi alterada pela Portaria n° 30 de 25 de setembro de 1989, que 

estendeu a outros alimentos a autorização do uso de tratamento por radiação ionizante. 

Através da Resolução RDC n° 21 de janeiro de 2001 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, a lei foi revista, ampliada e aprovou-se o “Regulamento Técnico para 

irradiação de alimentos”, que é aplicado a todos os alimentos tratados por radiação. De acordo 

com esse regulamento, certas condições devem ser observadas, como a instalações e controle 

do processo, fontes de radiação, doses absorvidas, embalagens e rotulagem.  

As normas de aplicação à irradiação de alimentos estipulam que os alimentos 

irradiados destinados à exportação devem ser acompanhados de documentos de embarque, 

nos quais devem estar identificados o irradiador, o lote, a dose e outros detalhes do 

tratamento. Tais alimentos devem estar devidamente embalados e etiquetados para 

identificação, além de ser utilizado o termo “irradiado” ou “tratado por radiação ionizante”, 
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bem como estar presente o símbolo internacional para alimento irradiado, conforme Figura 6. 

(BRUHN, WOOD, 1996; ICGFI/IAEA, 1991; LUSK et al, 1999) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 6. Símbolo da Radura. 

 

 

O uso da radiação ionizante tem sido aplicado a uma grande variedade de alimentos 

incluindo peixes, mariscos, aves, frutos do mar, grãos, frutas, hortaliças, nozes e especiarias. 

Seu uso consiste na exposição dos alimentos de origem vegetal e animal à radiação ionizante, 

proveniente tanto de uma máquina de feixes de elétrons como de fontes radioativas. Apenas 

as fontes de 
60

Co e 
137

Cs são consideradas para uso comercial em alimentos devido à 

produção de raios gama de energias adequadas, disponibilidade e custo, sendo que a fonte de 

60
Co é a que tem maior aceitação por apresentar-se na forma metálica e ser insolúvel em água, 

proporcionando assim maior segurança ambiental (GLIDEWELL et al., 1993; FOOD 

IRRADIATION,1996). 

O processo de irradiação de alimentos ocorre em uma sala específica. A câmara de 

irradiação possui paredes blindadas de concreto. A fonte quando não está em operação fica 

armazenada numa piscina (poço) com água tratada revestida por um "liner" (revestimento) de 

aço inox no interior da blindagem. Os alimentos a serem irradiados são colocados em 

"containers" e através de um monotrilho são conduzidos para o interior da câmara de 

irradiação, onde recebem a dose programada. Operadores qualificados controlam e monitoram 

eletronicamente a fonte de radiação e o tratamento dos produtos, utilizando  um controle 

situado fora da câmara de irradiação (STEWART, 2001). 

Essa técnica tem sido considerada economicamente viável por apresenta as vantagens 

de ser um processo rápido de esterilização, possuir alto poder de penetração, ser realizado nos 
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alimentos já embalados, não deixar resíduos nos alimentos, além de ser totalmente 

automatizado, o que evita o risco de nova contaminação após processamento (EMBRARAD, 

2006; MORAES, 2000). Entretanto, o conhecimento pleno dos efeitos da radiação sobre os 

alimentos quando submetidos a essa tecnologia é ainda escasso, tornando-se necessárias mais 

pesquisas para futura aplicação em escala comercial. 

 

 

2.8.2. EFEITOS DA RADIAÇÃO IONIZANTE EM ALIMENTOS 

 

A tecnologia de irradiação de alimentos em nosso país mostra-se muito promissor e de 

suma importância, por contribuir na conservação e reduzir as perdas na pós-captura e pós-

colheita dos alimentos produzidos no território brasileiro. O emprego dessa tecnologia já foi 

aprovado em 34 países com mais de 40 variedades de alimentos. Entre seus principais 

objetivos está a desinfestação de grãos e cereais, inibição de brotamento em tubérculos e 

bulbos, controle de microrganismos patogênicos e prolongamento da vida de prateleira dos 

alimentos (OMS, 1981). 

A tecnologia de irradiação dos alimentos tem sido utilizada por vários países 

considerados desenvolvidos, como um processo para a conservação dos produtos agrícolas. É 

uma técnica que pode aumentar o tempo de vida útil dos alimentos, e que pode ser usada em 

frutos frescos, pescados e outros tipos de alimentos (MORAES, 2000). A radiação ionizante é 

capaz de inativar de forma eficaz os micro-organismos. Possue dependência de seus efeitos 

quanto ao comprimento de onda, da intensidade, duração e distância da fonte. Neste tipo de 

radiação são utilizados isótopos radioativos que emitem radiação, como por exemplo, as 

radiações gama. Esse tipo de radiação possui comprimento de onda mais curto e carrega mais 

energia do que a radiação não ionizante. O principal efeito da radiação ionizante é a morte ou 

inativação do micro-organismo, através da destruição do DNA celular. A indústria de 

alimentos tem renovado seu interesse no uso desta técnica para a conservação de alimentos 

(LOAHANU, 2003).  

Nos últimos anos, muitos métodos têm sido desenvolvidos para aumentar a vida de 

prateleira do camarão e seus produtos, e para evitar os riscos à saúde dos consumidores. No 

entanto, os métodos tais como a cozimento a vapor ou ebulição, cozimento em água salgada 

ou em salmoura concentrada, e desidratação por forno micro-ondas muitas vezes diminuem o 

valor nutricional, sabor, bem como sua qualidade sensorial, diminuindo sua aceitabilidade 
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(LEE et al, 2002). Revestimentos também têm sido aplicados em produtos de camarão pronto 

para consumo, mas o seu efeito protetor é muito limitado (OUATTARA et al., 2002). 

A irradiação de alimentos é um meio físico de processamento de alimentos que 

consiste em expor os pré-embalados ou gêneros alimentícios a granel aos raios gama, raios X 

ou elétrons (ARVANITOYANNIS et al., 2009). Quando aplicada corretamente de acordo 

com os objetivos pretendidos pode ser bastante efetiva na conservação dos alimentos (Tabela 

1).  

 

Tabela 1. Uso de várias doses de radiação ionizante para preservação e segurança dos 

alimentos. 

Doses propostas Dose efetiva(kGy) 

 

Produtos 

 

Dose baixa (até 1 kGy) 

  

(a) Inibição da germinação 

 

0.06-0.20 

 

Batata, cebola, alho, gengibre, 

castanha, raiz, etc 

 

(b) Desinfestação de insetos 

(incluindo o tratamento de 

quarentena) 

 

0.15-1.0 

 

Cereais e legumes, frescos 

e frutos secos, peixe seco e 

carne,etc. 

 

(c) desinfecção Parasitas 

 

0.3-1.0 

 

Carne de porco fresca, peixe de 

água doce,frutas frescas 

(d) Atraso de maturação 0.5-1.0 Frutas frescas. 

 

Dose Média (1-10 kGy) 

  

(a) Prorrogação do prazo de 

validade 

 

1.0-3.0 

 

Peixe cru e frutos do mar, frutas 

e legumes. 

 

(b) Inativação de deterioração e as 

bactérias patogênicas 

 

1.0-7.0 

 

Frutos do mar crus e congelados, 

carnes e aves, especiarias e 

secas temperos vegetais. 

 

(c) Melhoria técnicas das 

propriedades dos alimentos 

3.0-7.0 Rendimento de suco aumentando 

(uvas), reduzindo de cozinha 

tempo (vegetais desidratados) 

 

 

Dose alta (acima de 10 kGy) 

  

(a) esterilização industrial 

(em combinação com leve 

calor) 

 

30-50 

 

Carnes, aves, frutos do mar, 

salsichas, refeições preparadas, 

dietas hospitalares, etc. 

(b) Descontaminação de certos 

aditivos alimentares e ingredientes 

10-50 Especiarias, preparações 

enzimáticas, goma natural, gel, 

etc. 

Adaptado de LOAHANU (2003). 
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As vantagens desta tecnologia é que é de alta letalidade, grande penetração no núcleo 

do produto, aplicação a frio (não aumenta a temperatura durante sua aplicação) e os efeitos 

prejudiciais de qualidade são insignificantes quando aplicados corretamente (GOMES et al., 

2008). 

Segundo Satin (2000), a radiação ionizante utilizada isoladamente ou em conjunto 

com outras técnicas de preservação como a refrigeração, processamento, etc., pode facilitar o 

alcance dos objetivos de segurança dos alimentos e redução das perdas pós-captura do 

camarão. Diversos estudos têm sido realizados com objetivo de comprovar os efeitos da 

radiação. Foley et al., (2005) constataram uma redução de 2,6 a 4 log/UFC da população 

inicial de Listeria monocitogenes inoculada em salada de frutos do mar quando irradiada com 

dose de 0,7 kGy e armazenada sob temperatura de 4 ºC.  

Siqueira (2001) analisando tilápias em corte comerciais com doses de radiação de 1, 

2,2 e 5,0 kGy, em refrigeração na faixa de 0,5 a -2 ºC e armazenada durante 20 e 30 dias, 

relatou que valores de pH, BVT e nitrogênio não protéico foram maiores nas amostras não 

irradiadas, relatou também que as amostras irradiadas apresentaram contagens 

microbiológicas abaixo dos valores mínimos estabelecidos pela legislação para pescado, fato 

que não ocorreu para as amostras não irradiadas. 

A avaliação de diferentes espécies: camarão branco do pacífico (Litopenaeus 

vannamei), camarão rosa (Pandalus montagui) e camarão pardo (Crangon crangon), mostrou 

que a radiação com doses de 1,5 e 2,0 kGy e estocados a 0 e 1 ºC prolongaram ao vida de 

prateleira de 21 a 30 dias, enquanto camarões não irradiados apresentam vida útil de apenas 

14 dias (VENUGOPAL et al, 1999).  

Naik et al., (1994) constataram que a carne de búfalo novo irradiada com uma dose de 

2,5 kGy e armazenada sob temperatura de 3 ºC teve um vida de prateleira de 4 semanas, com 

menores valores de bases nitrogenadas totais e características sensoriais aceitáveis. 

 

 2.8.3. ACEITAÇÃO DE ALIMENTOS IRRADIADOS PELOS CONSUMIDORES 

 

O conceito de qualidade dos alimentos, na visão do consumidor, demonstra a 

satisfação com as características como sabor, aroma, aparência, embalagem e disponibilidade. 

Fatores econômicos e sociais como o custo e hábitos alimentares têm tradicionalmente 

influência sobre a escolha do produto. Atualmente, outros fatores como a legislação e 

emprego de novas tecnologias têm sido também parâmetros de decisão. O conhecimento 
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público sobre os métodos de processamento de alimentos e, em particular, sobre a irradiação é 

muito limitada (LEONEL, 2008). 

Inicialmente, as indústrias de alimentos hesitaram em adotar essa tecnologia temendo 

haver rejeição por parte dos consumidores. Isto ocorreu como consequência da disseminação 

de informações errôneas e distorcidas de que a irradiação poderia tornar os alimentos 

radioativos (DIEHL, 2002; LOAHARANU, 2003b). 

Traçando o perfil do consumidor frente à irradiação de alimentos em Belo Horizonte 

(MG), Ornellas et al., (2006) constataram que do total dos entrevistados, 59,6% não sabiam 

que a irradiação é um método de conservação de alimentos, e não souberam dizer se 

consumiriam produtos irradiados. Para 16% alimentos irradiados significam o mesmo que 

alimentos radioativos, e ainda, 62% disseram não saber se a irradiação de alimentos pode 

trazer danos à saúde do consumidor e/ou ao meio ambiente. Tais atitudes evidenciam a falta 

de informação, bem como a necessidade de esclarecimento da população com relação ao 

processo, vantagens e desvantagens do uso da radiação em alimentos.  

Entretanto, pesquisas de mercado realizado em vários países indicaram que a maioria 

dos consumidores não só estavam dispostos a comprar alimentos irradiados, como também 

preferiam esses métodos em detrimentos aos métodos convencionais, quando informados 

sobre as características do processo e sua finalidade (LOAHARANU, 2003). Atualmente os 

consumidores estão cada vez mais exigindo qualidade e informações, demonstrando interesse 

em novas tecnologias, e muitos estão propensos a comprar alimentos obtidos ou tratados por 

métodos alternativos e dispostos a pagar mais por isso, mostrando um nicho de mercado em 

gradativa expansão. 
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3.MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1. OBTENÇÃO DO CAMARÃO E PREPARO DOS ENSAIOS 

 

Os camarões (Litopenaeus vannamei) com peso médio de 10 a 12g, utilizado na 

pesquisa foram coletados nos meses de maio e junho numa fazenda da região litorânea de 

João Pessoa-PB e conduzidos a Recife/PE. Acondicionados em gelo à 3±2ºC foram 

transportados para o Laboratório de Análise Físico-Química de Alimentos da Universidade 

Federal Rural de Pernambuco-UFRPE. Sujidades foram retiradas e os camarões selecionados 

em lotes descascados e lotes descabeçados (retirada carapaça e/ou cefalotórax). Em seguida 

acondicionados em embalagens de polietileno com capacidade para 300g, que  foram 

devidamente vedadas e identificadas, e mantidos em caixas isotérmicas com gelo na 

proporção 1:3 (gelo/camarão) até o momento da irradiação.  

 

3.1.1 TRATAMENTO DE IRRADIAÇÃO  
 

 As radiações dos camarões foram autorizadas pelo Centro Regional de Ciências 

Nucleares – CRCN/NE, localizado em Recife/PE, utilizando um irradiador localizado na 

Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, do tipo Gammacell® 220Excel – MDS Nordion, 

cuja taxa no momento da aplicação foi de 5,088 kGy/h, tendo como fonte o Cobalto60. Foram 

aplicadas as doses de 2, 3 e 4  kGy, tendo dose zero como controle.  

 

3.1.2. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 
 

Foi utilizado planejamento fatorial de 2
2
 completo com 3 pontos centrais, totalizando 7 

ensaios (Tabela 2), com o objetivo de avaliar a influência das doses de radiação (2, 3 e 4 kGy) 

e do tempo de armazenamento (10, 15 e 20 dias) sobre o pH; bases voláteis totais (BVT); 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) e análise do perfil de textura (APT) 

(dureza, mastigabilidade, elasticidade e coesividade), do camarão descascado e do camarão 
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Equação 1

 
 

descabeçado. Estas análises foram escolhidas por serem importantes parâmetros de qualidade 

para o camarão fresco. Os dados obtidos foram ajustados ao seguinte polinômio: 

 

  DTTDSVY 12210,                             

Em que βn são os coeficientes de regressão, y é a resposta em questão (análises físicas 

e químicas) e D e T são as variáveis dose e tempo de prateleira respectivamente.  

 

Tabela 2. Planejamento fatorial completo do tipo 2
2 

com valores codificados e decodificados.  

  Valores decodificados / codificados 

Ensaio Doses                   Tempo (dias) 

1 2(-1) 10 (-1) 

2 4 (1) 10 (-1) 

3 2(-1) 20 (1) 

4 4 (1) 20 (1) 

5 3 (0) 15 (0) 

6 3 (0) 15 (0) 

7 3 (0) 15 (0) 

 

Os ensaios do planejamento experimental foram submetidos às determinações abaixo 

relacionadas com vistas a definir as melhores condições de processo.  

3.2 AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE DO CAMARÃO 

BRANCO DO PACÍFICO  
 

 Análises para a determinação do grau de deterioração e alterações das características 

do camarão irradiado e não irradiado que foram realizadas durante o período de  

armazenamento sob refrigeração consistiram em:  

 a) Determinação de bases nitrogenadas voláteis totais (BVT): pela precipitação do 

nitrogênio protéico com ácido tricloroacético, onde o filtrado, contendo o nitrogênio volátil, é 
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alcalinizado e as bases voláteis são destiladas por arraste de vapor, recebidas em solução de 

ácido bórico e tituladas com solução de ácido padronizado (BRASIL, 1981).  

b) Determinação do pH: realizada com potenciômetro previamente ajustado, de 

acordo com Pregnolatto e Pregnolatto (1985).  

c) Análise de TBARS (substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico): de acordo 

com a metodologia descrita por Tarladgis et al. (1960).   

d) Análise do perfil de textura (TPA): foi realizada em um analisador de textura 

(Texture analyzer -TP3 marca Brookfield), utilizando lâmina de aço inox HDP/BSK, a qual 

foi ajustada para transpassar a amostra a uma velocidade de 2 mm/s. As medições foram 

realizados em cinco amostras de camarão de cada tratamento. Segundo Niamnuy et al (2007) 

os parâmetros foram calculados da seguinte forma: a mastigabilidade é  o produto de coesão, 

dureza e elasticidade, enquanto a coesividade é a medida em que um material pode ser 

deformada antes de se romper, e os valores específicos entre a primeira e segunda tensão de 

compressão são indicados como elasticidade. 

As amostras de camarão indicadas pelo planejamento que apresentaram condições 

adequada de qualidade foram submetidas às seguintes análises: 

 

3.3. COMPOSIÇÃO QUÍMICA 
 

Para a determinacação da composição física e química, as amostras irradiadas e não 

irradiadas, nos dias de armazenamento (10, 15 e 20), foram submetidas as análises de 

umidade, proteína, lipídios, cor, atividade de água, colesterol e ácidos graxos segundo os 

métodos descritos a seguir: 

Matéria Seca (umidade): Por método gravimétrico em que as amostras foram secas em 

estufa a 105°C até peso constante (AOAC, 1995). 

Proteína: A determinação do teor de proteínas foi realizada pelo método de Micro Kjeldahl 

baseado no princípio do nitrogênio total da amostra, que por cálculo é transformado em 

nitrogênio protéico pelo fator correspondente que é de  6,25 (BRASIL, 2005). 
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Lipídeos: Os lipídeos totais foram extraídos pelo método de BLIGH, DYER (1959), 

utilizando-se extração com clorofórmio: metanol: água (1:2:1). 

Cinzas: Foram determinadas após a incineração das amostras em mufla à temperatura de 550-

600°C por 4 horas. (AOAC, 1995). 

Cor: Foi determinada de acordo com a metodologia descrita por Abularach, Rocha, Felício 

(1998), utilizando-se um colorímetro digital Minolta (Modelo CR-200, Minolta, Osaka, 

Japan). Para leitura dos parâmetros L* (luminosidade), a* (intensidade de vermelho/verde) e 

b* (intensidade de amarelo/azul), foram fixadas as seguintes condições: iluminante D65, 

ângulo de visão 8°, ângulo padrão do observador 10°, especular incluída, conforme 

especificações da Comission Internationale de L'éclairage (CIE, 1996). 

 

Atividade de água (Aa): As amostras foram dispostas em recipientes plásticos para posterior 

leitura em medidor eletrônico de atividade de água (Aqualab 4TE Decagon Devices, à 25°C)., 

onde permaneceram por 30 minutos para que a leitura fosse efetuada. 

Colesterol: A preparação da amostra seguiu metodologia otimizada por Bragagnolo; 

Rodriguez-Amaya (1997), a qual consistiu em quatro etapas, extração dos lipídeos, realizada 

pelo método descrito por Folch; Less; Stanley (1957), saponificação, extração dos 

insaponificáveis e injeção do extrato lipídico.  

Utilizou-se cromatografia líquida de alta resolução (VARIAN, Waters 2690, 

Califórnia, USA), acoplada com sistema isocrático, coluna INESTISIL C18 (4,6 mm x 150 

mm x 5 μm) para a determinação do teor de colesterol das amostras. A fase móvel usada foi 

uma mistura de acetonitrila e isopropanol (60:40). A detecção do colesterol total ocorreu em 

detector UV-VIS (PDA, 330) a 210nm. A separação cromatográfica foi realizada a um fluxo 

constante de 1mL /min à temperatura de 30 ºC, com tempo de corrida cromatográfica de 10 

minutos. Observou-se o pico de colesterol em torno dos 5 minutos e a partir deste pico, 

tomou-se sua altura em unidades de absorbância para o cálculo de teor de colesterol de cada 

amostra, obtendo-se resultados em miligrama de colesterol por 100g de camarão. A curva de 

calibração foi construída com dez pontos, traçando-se um gráfico das alturas dos picos 

obtidos pela injeção de 20μL da solução padrão de colesterol preparada numa faixa de 1,00 a 

0,04 mg/mL. 
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Determinação de ácidos graxos: A metilação dos ácidos graxos presentes nos extratos 

lipídicos foi obtida a partir do método descrito por Folch; Less; Stanley (1957), em que foi 

realizada seguindo a metodologia descrita por Hartman e Lago (1973). A identificação e 

quantificação dos ésteres de ácidos graxos foi realizada por cromatógrafia gasosa (VARIAN 

430-GC, Califórnia, EUA), acoplado com detector de ionização de chama (DIC), coluna 

capilar de sílica fundida (CP WAX 52 CB, VARIAN, Califórnia, EUA) com dimensões de 

60m x 0,25mm e 0,25μm de espessura do filme. Foi utilizado o hélio como gás de arraste 

(vazão de 1mL/min). A temperatura inicial do forno foi de 100 °C, com programação para 

atingir 240 °C, aumentando 2,5 °C por minuto, permanecendo por 20 minutos, totalizando 76 

minutos de corrida. A temperatura do injetor foi mantida em 250 °C e a do detector em 260 

°C. Alíquotas de 1,0 μL do extrato esterificado foram injetadas em injetor tipo Split/Splitless. 

Os cromatogramas foram registrados em software tipo Galaxie Chromatography Data System. 

Os ácidos graxos foram identificados por comparação dos tempos de retenção dos ésteres 

metílicos das amostras com padrões Supelco ME19-Kit (Fatty Acid Methyl Esters C6-C22). 

Os resultados dos ácidos graxos foram quantificados por normalização das áreas dos ésteres 

metílicos e expressos em percentual de área. 

 

3.4. TESTES MICROBIOLÓGICOS 
 

As análises microbiológicas foram realizadas no Laboratório Experimental de Análise 

de Alimentos (LEAAL), do Departamento de Nutrição (UFPE). Foram investigados 

Staphylococcus  coagulase positiva (UFC/g) de acordo com a AOAC, 2005; (Método: 

975.55), contagem padrão de psicrotróficos aeróbios (UFC/g) de acordo com a (AOAC, 2005; 

método 990.12) e Salmonella sp./25g (AOAC, 2005; Método: 967.26), de acordo com o 

estabelecido na Resolução RDC nº 12 (BRASIL, 2001). 

 

3.5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 
 

 As análises dos resultados foram realizadas usando o programa computacional 

Statística for Windows 7.0 (STATSOFT, 2004), com significância de 5% de probabilidade.  
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RESUMO 

 

O camarão apresenta alta perecibilidade e por isso necessita de tratamentos de conservação 

para manter seu frescor. O uso da radiação ionizante, combinado a refrigeração, é considerado 

um tratamento bastante promissor, capaz de atuar tanto na desinfecção como no aumento da 

sua vida útil. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de diferentes doses de radiação 

gama (2, 3 e 4 doses kGy) e do tempo de armazenamento (10,15 e 20 dias) sobre as respostas 

de pH, bases voláteis totais (BVT), substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) e o 

perfil de análise de textura (TPA) (dureza, mastigabilidade, elasticidade e coesividade) em 

camarão descascado, embalados e resfriados (3±2 ºC), empregando um planejamento fatorial 

de 2
2
 completo, com três pontos centrais, totalizando sete ensaios. Todos os ensaios 

apresentaram pH e BVT abaixo dos limites preconizados pela legislação vigente. O pH não 

sofreu influência de nenhuma das variáveis estudadas. O BVT e TBARS tiveram influência 

significativa do tempo de armazenamento e da dose de radiação gama. A textura apresentou 

maior preservação com maior dose de radiação e menor o tempo de armazenagem. As doses 

mais elevadas (3 e 4 kGy) com o menor tempo de armazenamento (10 dias) foram mais 

eficazes na inibição de produtos responsáveis pela deterioração. A utilização da radiação 

ionizante se mostrou eficaz na conservação de camarão fresco (Litopenaeus vannamei).  

 

 

Palavras - chave: Radiação ionizante, bases voláteis totais, perfil de análise de textura, pH. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of this work was to evaluate the effects of different doses of gamma 

radiation (2, 3, and 4 kGy) and storage times (10, 15 and 20 days) applied to peeled, wrapped, 

and refrigerated shrimp (3± 2 °C) on the following endpoints: pH, BVT, TBARS, and texture 

profile analysis (hardness, chewiness, elasticity, and cohesiveness). The assays were 

performed according to a 2
2
 complete factorial design with four factorial points (levels +1 and 

-1) and three central points (level 0), totaling seven trials. The pH and BVT measurements 

obtained were within the standards required by law. The pH did not suffer the influence of 

any of the studied variables. The BVT and TBA were positively influenced by the storage 

time and negatively by the radiation dose. The texture showed greater preservation greater the 

radiation dose and the shorter the shelf life. The results showed that the highest doses (3 and 4 

KGy) combined with the shortest shelf life tested were most effective in the inhibition of 

products that cause shrimp deterioration (Litopenaeus vannamei). The use of gamma radiation 

was effective in the conservation of fresh shrimp. 

 

 

Keywords: gamma radiation, total volatile bases, texture profile analysis, crustacean 
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INTRODUÇÃO 

O camarão (Penaeus spp.) é um dos produtos aquático mais amplamente consumido 

pelo seu alto valor nutritivo e delicioso sabor, especialmente nos países industrializados. 

Além disso, o camarão é o mais importante dos frutos do mar comercializados em todo o 

mundo (OOSTERVEER, 2006). O cultivo de camarão é uma atividade dos setores da 

aquicultura que mais cresce. Em 2009 a produção mundial total foi de 6,6 milhões de 

toneladas do produto (FAO, 2012). Atualmente no Brasil o setor está direcionando quase toda 

a produção para o mercado interno, que em 2010 absorveu 97,1% da produção nacional. O 

consumo per capita de camarão no Brasil cresceu de 0,06kg em 1999 para 0,402 kg em 2010 

(ABCC, 2012) 

Dentre os produtos de origem animal, os pescados são os mais suscetíveis a processos 

de deterioração. Esta perecibilidade do pescado fresco pode ser explicada pela ação de 

enzimas autolíticas, pela baixa acidez de sua carne, favorecendo o crescimento microbiano 

(AMAYA, et al 2007). Entre os métodos de conservação disponíveis para prolongar a 

validade comercial de alimentos, a irradiação merece destaque, uma vez que ocorre a 

diminuição dos riscos à saúde pública por  reduzir o crescimento microbiano e os processos 

químicos responsáveis pela degradação precoce do alimento. Além de ser um eficiente 

método de conservação, possui vantagens como alta letalidade, grande penetração no núcleo 

do produto, aplicação a frio e não há efeitos prejudiciais na qualidade quando aplicado 

corretamente (BYUN et al., 2002; GOMES et al., 2008). 

A qualidade e o frescor do pescado podem ser avaliados por métodos sensoriais, 

microbiológicos, físicos e químicos, no entanto, devido à subjetividade dos métodos 

sensoriais, a demora e elevado custo para execução de testes microbiológicos, métodos 

químicos que quantifiquem os produtos responsáveis pela deterioração destes produtos tem 

sido utilizado. As análises mais utilizadas são determinação do pH, bases voláteis totais 
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(BVT), trimetilamina (TMA) e o índice ácido tiobarbitúrico (TBA). Este ultimo é utilizado 

como indicador do grau de oxidação lipídica e quantifica o malonaldeído, um dos principais 

produtos formados durante o processo oxidativo. (BRASIL, 1981). A detecção de alterações 

progressivas destas substâncias no músculo do pescado durante o armazenamento é o 

primeiro requisito para considerar tais substâncias como potenciais índices de frescor (LAPA-

GUIMARÃES, 2005). 

Devido à influência dos microrganismos e das enzimas  ocorre a perda da textura e cor 

durante o armazenamento dos pescados. A quebra de proteína induz a  perda da textura, o que 

pode ser determinada pela análise do perfil de textura, também, conhecida como TPA (texture 

profile analysis) (NIAMNUY et al. 2007; THOMAS et al.2007). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de diferentes doses de radiação 

ionizante (2, 3 e 4 kGy) e vida de prateleira (10,15,20 dias) sobre os parâmetros físicos e 

químicos do camarão (Litopenaeus vannamei) descascado.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Obtenção do camarão e preparo dos ensaios 

Os camarões (Litopenaeus vannamei), com peso médio de 10 a 12g, utilizados na 

pesquisa foram adquiridos em Recife/PE, provenientes de fazenda na região litorânea de João 

Pessoa-PB, acondicionados em gelo, e transportados para o Laboratório de Análise físico-

químicas de Alimentos da Universidade Federal Rural de Pernambuco-UFRPE. As sujidades 

foram retiradas e os camarões selecionados e descascados (retirada da casca e cabeça). Em 

seguida, foram acondicionados em embalagens de polietileno com capacidade para 300g, que 

foram hermeticamente fechadas e identificadas, e mantidos em caixas isotérmicas com gelo 

na proporção 1:3 (gelo/camarão) para atingir temperatura de refrigeração (±4ºC) até o 

momento da radiação.  
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Equação 1

 
 

 

Tratamento de Irradiação  

 As radiações dos camarões foram autorizadas pelo Centro Regional de Ciências 

Nucleares – CRCN/NE, localizado em Recife/PE, mediante um irradiador existente no 

Departamento de Energia Nuclear- DEN da Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, do 

tipo Gammacell® 220Excel – MDS Nordion, cuja taxa no momento da aplicação foi de 5,088 

kGy/h, tendo como fonte o Co
60

. Foram aplicadas as doses: 2, 3 e 4 kGy, tendo dose zero 

como controle. Os camarões irradiados foram mantidos sob refrigeração (3 ±2 ºC) durante 20 

dias. 

 

Delineamento Experimental 

Foi utilizado planejamento fatorial de 2
2
 completo com três pontos centrais, 

totalizando sete ensaios (Tabela 1), com o objetivo de avaliar a influência das diferentes doses 

de radiação ionizante e do tempo de armazenamento sobre o pH; bases voláteis totais (BVT); 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) e análise do perfil de textura (APT) 

(dureza, mastigabilidade, elasticidade e coesividade) do camarão descascado.Estes parâmetros 

de qualidade foram escolhidos pela sua importância para camarão fresco.  Os resultados das 

análises  foram ajustados ao seguinte polinômio: 

 

  DTTDSVY 12210,                            

Em que βn são os coeficientes de regressão, y é a resposta em questão (análises físicas 

e químicas) e D e T são as variáveis independentes: dose de irradiação e vida de prateleira, 

respectivamente.  
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Os ensaios do planejamento experimental foram submetidos às determinações abaixo 

relacionadas com vistas a definir as melhores condições de processo.  

Determinações analíticas  

As análises físicas e químicas realizadas nos ensaios para avaliação do grau de 

deterioração foram:  

Determinação de bases voláteis totais (BVT): pela precipitação do nitrogênio 

protéico com ácido tricloroacético, onde o filtrado contendo o nitrogênio volátil foi 

alcalinizado e as bases voláteis foram destiladas por arraste de vapor, recebidas em solução de 

ácido bórico e tituladas com solução de ácido padronizado (BRASIL, 1981). 

Determinação de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBA): foi realizada 

de acordo com Tarladgis et al. (1960). 

Determinação de pH: determinado em potenciômetro previamente ajustado 

(BRASIL, 1981). 

Análise do perfil de textura (APT): foi realizada em um analisador de textura 

(Texture analyzer -TP3, marca Brookfield), aplicando-se no segundo segmento (parte mais 

grossa) do camarão, dois ciclos consecutivos de compressão de 30%, com 5s entre os ciclos 

utilizando lâmina de aço inox HDP/BSK, a qual foi ajustada para transpassar a amostra a uma 

velocidade de 2 mm/s. As medições foram realizados em cinco amostras de camarão de cada 

tratamento.  

Análises estatísticas 

As análises dos dados foram realizadas utilizando o programa computacional Statística 

for Windows 7.0 (STATSOFT, 2004), com nível de significância de 5%. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As respostas das variáveis dependentes (pH, BVT, TBARS e perfil de textura como 

dureza, mastigabilidade, elasticidade e coesividade) estão representadas na Tabela 2. A 

análise do valor de pH permite constatar que esta variável não sofreu influência  do tempo de 

estocagem e das diferentes doses de radiação (Tabela 3). Segundo a legislação brasileira o 

limite oficial do pH para o pescado fresco é de 6,5 a 6,8 (BRASIL, 1997). À medida que os 

valores passam de neutros a alcalinos o produto torna-se impróprio para o consumo 

(OGAWA, MAIA, 1999). Mendes et al., (2005) consideraram o camarão (Parapenaeus 

longirostris) com pH igual ou inferior a 7,9 como aceitável para o consumidor quando 

correlacionaram atributos sensoriais. Em camarão da espécie Macrobrachium rosenbergii, 

Leitão, Rios (2000) observaram variação de pH entre 7,7 e 8,4 nas amostras estocadas a 0 °C 

e 5 °C, respectivamente, não sendo constatada diferença entre as temperaturas de 

armazenamento.  

De acordo com a Tabela 3 e Figura 1A, pode-se observar que o BVT teve influência 

positiva do tempo de estocagem, ou seja, quanto maior tempo de prateleira maior o teor de 

BVT. Segundo Sikorski (1994), isso ocorre devido ao aumento progressivo nos processos 

enzimáticos e microbianos durante a estocagem. Com relação às doses de radiação, estas 

influenciaram negativamente, quanto maior a dose menor o teor de BVT. Estes dados 

comprovam o grau de frescor dos mesmos, uma vez que se situaram abaixo do limite de 30mg 

N/100g estabelecido pele legislação brasileira (BRASIL, 2012), acima do qual o pescado não 

estaria apropriado ao consumo. Kirschnik e Viega (2004), estudando as alterações na 

qualidade do camarão de água doce (Macrobrachium rosenbergii), observaram que os índices 

de BVT estocados sem contato com gelo aumentaram significantemente ao longo do 

armazenamento, atingindo 27,10 mg N.100g. Moura et al. (2003) encontraram valores médios 

de BVT em camarão rosa (P. brasiliensis) não irradiado e comercializados em Santa Catarina, 

São Paulo e Espírito Santo, entre 27,6 e 73,0 mgN/100g
–1

 de músculo de camarão, sendo estes 

valores mais elevados que os apresentados nesta pesquisa. 

Quanto ao nível de TBARS, verifica-se a influência do tempo de estocagem e da dose 

de radiação (Tabela 3 e Figura 1B), constatado pelo ensaio três que obteve o maior valor de 

TBARS com maior tempo de armazenagem e menor dose (Tabela 2). Abreu et al., (2010) 

avaliando camarão (Litopenaeus Vannamei) irradiado com doses de 2,4,6 kGy encontraram o 

teor de 0,2mg malonaldeído/Kg em todas amostras nas diferentes doses. Enquanto que Cui et 
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al. (2011), analisando camarão (Litopenaeus Vannamei) com diferentes tratamentos para 

redução da atividade de água observaram teores de 0,3 e 0,4 mg.malonaldeído/Kg aos 10 e 20 

dias, respectivamente. Segundo Cadun et al. (2005), pode-se considerar camarão de boa 

qualidade aquele que apresenta valores de TBARS menores do que 3mg.malonaldeido/kg. 

A dureza é um dos parâmetros de textura cujo procedimento de mensuração é 

submeter o alimento a compressão, analisar a curva força-tempo e tomar como parâmetro à 

força máxima aplicada as amostras (ESTELLER et al., 2004). Como apresentado na Figura 

2A e na Tabela 2, observa-se que nas doses mais elevadas de radiação o valor para dureza foi 

maior, sendo quanto menor o tempo de estocagem mais elevado o valor para esse parâmetro. 

Esta influência no tempo de estocagem era esperado, devido, principalmente, a perda 

de água do músculo que pode afetar a textura. Cui et al., (2011) avaliando camarão 

(Litopenaeus vannamei) com diferentes agentes de redução de atividade de água, observaram 

dureza de 750gf a 360gf no tempo zero e aos 20 dias, respectivamente. Sreenath et al., (2008) 

em pesquisa com camarão (Penaeus indicus) relataram dureza de 2.500gf para camarão fresco 

cru.  

Kanatt et al. (2006), investigando os efeitos da radiação ionizante sobre camarão 

marinado (Penaeus indicus) irradiado com 2,5 kGy e sob temperatura ambiente de 25 ºC, não 

conseguiram observar alterações significativas nas propriedades texturais. Dureza de 1.910gf 

e 2.030g foram encontradas em camarão irradiado com 2 e 4 kGy, respectivamente, por Abreu 

et al. (2009). 

De acordo com a Tabela 3 pode-se verificar que a mastigabilidade e elasticidade 

tiveram maior influência da vida de prateleira, e quanto maior o tempo de armazenamento 

menor foram as notas atribuídas a estes parâmetros (Figura 2B e 3A ). Efeito contrário foi 

obtido pela dose de irradiação. A coesividade sofreu influência apenas da dose de radiação, e 

da interação deste parâmetro com o tempo de armazenamento (Tabela 3). Através da Figura 

3B é possível observar que quanto maior a dose de irradiação e menor o tempo, mais elevado 

foi este parâmetro. Estas respostas podem ter sido ainda influenciada pelo efeito do pH final, 

que atua sobre a maciez da carne por meio de sua ação sobre as enzimas proteolíticas, 

provocando a diminuição dos parâmetros de textura á medida que o pH final aumenta 

(WATANABE, DEVINE 1996).  

São poucas as pesquisas com o perfil de textura em camarão. Em trabalho com a 

espécie Litopenaeus vannamei, recobertos com diferentes agentes de redução de atividade de 

água, observaram para mastigabilidade 450 – 500 mJ; elasticidade 0,9 a 0,7 mm e coesividade 
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0,4 a 0,6 mJ, no tempo zero e aos 20 dias, respectivamente, (CUI, et al., 2011). Sreenath et al., 

(2008) determinaram coesividade de 0,4 e elasticidade 0,9 mm para camarão (Penaeus 

indicus) fresco, valores inferiores os encontrados nesta pesquisa. Ao analisar a Tabela 4. 

verifica-se que todos os modelos lineares foram significativos, exceto para o pH, com 

coeficiente de determinação <0,9 e falta de ajuste não significativa (p>0,05). 

 

CONCLUSÃO 

 Dentro das condições em que foram desenvolvidas os experimentos pode-se concluir 

que a radiação e o tempo de armazenamento sob refrigeração tiveram efeito sobre o BVT e 

TBARS sem contudo alterar de forma significativa o pH dos camarões. A radiação ionizante 

nas doses4 e 3 kGy, associada ao armazenamento sobr refrigeração (3±2ºC) por 10 e15 dias 

foi eficaz na conservação de camarão. 
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Tabela 1: Planejamento fatorial completo do tipo 2
2 

com valores decodificados e codificados.  

               Valores decodificados / codificados 

Ensaio Doses (kGy) Tempo (dias) 

1 2(-1) 10 (-1) 

2 4 (1) 10 (-1) 

3 2(-1) 20 (1) 

4 4 (1) 20 (1) 

5 3 (0) 15 (0) 

6 3 (0) 15 (0) 

7 3 (0) 15 (0) 

 

 

Tabela 2.  Resultados das variáveis dependentes do Planejamento fatorial 2
2
 para o camarão 

descascado. 

Ensaio Dose 

(kGy) 

Tempo de 

armaze- 

mento 

(dias) 

pH BVT 

(mg 

N/100g) 

TBARS

Malo-

nal. (mg 

/Kg) 

Dure

-za 

(g/f) 

Masti-

gabi-

lidade 

(mJ) 

Elasti-

cidade 

(mm) 

Coesivi-

dade 

1 2 10 6,50 16,63 0,73 1325 410,36 30,28 0,71 

2 4 10 6,49 15,55 0,60 1610 498,62 30,62 1,32 

3 2 20 6,52 25,66 0,78 1290 287,62 19,57 0,97 

4 4 20 6,50 19,22 0,70 1397 300,62 21,42 1,07 

5 3 15 6,51 19,00 0,74 1413 368,37 25,53 1,01 

6 3 15 6,50 19,25 0,73 1428 370,40 25,82 1,03 

7 3 15 6,50 18,66 0,71 1415 373,35 25,40 1,04 

* 
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Tabela 3. Efeitos das variáveis obtidas nas análises físicas e químicas do camarão descascado.   

 pH BVT 

** 

TBARS 

*** 

Dureza 

(g/f) 

Mastigabilidade 

(mJ) 

Elasticidade 

(mm) 

Coesividade 

Médias 6.50 19.14* 0.713* 1411.14* 372.76* 25.52* 1.021* 

(1) 

Dose  

NS -3.76* -0.105* 196.00* 50.63* 1.095* 0.355* 

(2) 

Tempo  

NS 6.35* 0.075* -124.00* -160.37* -9.95* NS 

1e2 NS -2.68* NS -89.00* -37.63* NS -0.255* 

R
2
 0.875 0.995 0.922 0.993 0.998 0.998 0.997 

NS: Não significativo (p>0,05); *Significativo a 5%;** Bases voláteis totais ; ***Substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico.   
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Tabela 4. Análise de variância para os modelos lineares de pH; BVT;  

TBARS; D;M; E e C 
 SQ GL MQ F  

              pH 

Modelo linear 0.0002 3 0.0002 6.75 (NS) 

Resíduos 0.000071 3 0.00002  

Falta de ajuste 0.0002 1 0.0002 0.75 (NS) 

Erro puro 0.00007 2 0.00002  

Total 0.000271 6  R
2 
= 0.875 

                    BVT** 

Modelo linear 61.642 3 20.547 234.82* 

Resíduos 0.324 3 0.108  

Falta de ajuste 0.149 1 0.149 1.70 (NS) 

Erro puro 0.175 2 0.0875  

Total 61.966 6  R
2 
= 0,995 

                        TBARS*** 

Modelo linear 0.018 3 0.006 24* 

Resíduos 0.0015 3 0,0005  

Falta de ajuste 0.001 1 0.001 4(NS) 

Erro puro 0.0005 2 0.00025  

Total 0.0195 6  R
2 
= 0,922 

                     Dureza 

Modelo linear 61713.00 3 20571.00 310.11* 

Resíduos 429.86 3 143.29  

Falta de ajuste 297.19 1 297.19 4.48(NS) 

Erro puro 132.67 2 66.335  

Total 62142.86 6  R
2 
= 0.993 

                       Mastigabilidade 

Modelo linear 29697.96 3 9899.32 1578.84* 

Resíduos 34.74 3 11.58  

Falta de ajuste 22.20 1 22.20 3.54(NS) 

Erro puro 12.54 2 6.27  

Total 29732.70 6  R
2 
= 0.998 

                  Elasticidade 

Modelo linear 100.871 3 33.624 730.96* 

Resíduos 0.113 3 0.038  

Falta de ajuste 0.021 1 0.021 0.456(NS) 

Erro puro 0.092 2 0.046  

Total 100.984 6  R
2 
= 0.998 

                 Coesividade 

Modelo linear 0.191 3 0.064 256* 

Resíduos 0.0006 3 0.0002  

Falta de ajuste 0.0001 1 0.0001 0.4(NS) 

Erro puro 0.0005 2 0.00025  

Total 0.1916 6  R
2 
= 0.998 

       SQ= soma quadrática; GL= grau de liberdade; MQ= Média quadrática;NS: Não  

       significativos (p>0,05); *Significativo a 5%; ** Bases voláteis totais ;***Substâncias 

       reativas ao ácido tiobarbitúrico. 
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Figura 1. Superfícies de Resposta: (A)= BVT (mgN/100g); (B)=  

  Substâncias reativas aoácido tiobarbitúrico (TBARS)  

  (mg malonaldeido/Kg); em função da dose de radiação  

  e tempo de prateleira para o camarão descascado. 

A 

B 
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Figura 2. Superfícies de Respostas: (A)= Dureza (g/f); (B)=Masti- 

gabilidade (mJ); em função da dose  de  radiação e tempo  

de prateleira para o camarão descascado. 

A 

B 

B 
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Figura 3. Superfícies de Respostas (A)= elasticidade (mm); (B)=  Coesividade (mJ)    

em função da dose de radiação e tempo de prateleira para o camarão descascado. 

A 

B 
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RESUMO O objetivo do trabalho foi avaliar a qualidade física e química de camarão 

submetido à radiação nas doses 2, 3 e 4 kGy durante 10,15 e 20 dias de armazenamento sobre 

as respostas: pH, Bases voláteis totais (BVT), Substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 

(TBARS) e análise do perfil de textura (APT) (dureza, mastigabilidade, elasticidade e 

coesividade) em camarão descabeçado, embalados e resfriados (3º±2ºC), utilizando um 

planejamento fatorial de 2
2
 completo e três pontos centrais. Os resultados obtidos revelaram 

uma diminuição na qualidade do camarão quanto menor a dose de radiação e maior o tempo 

de armazenamento, sendo sua qualidade preservada por maior tempo nas amostras irradiadas 

nas doses mais elevadas. Amostras irradiadas com doses 2 e 4 kGy aos 20 dias apresentaram 

teor de BVT acima dos limites preconizado pela legislação, sendo consideradas impróprias 

para o consumo. Todas as respostas foram influenciados pelo tempo de estocagem. A 

radiação ionizante combinada com a refrigeração, nas doses 2, 3 e 4 kGy aos 10 e 15 dias de 

armazenamento foi eficiente na manutenção das características de qualidade do camarão. 

 

 

PALAVRAS –CHAVE: Radiação ionizante, Litopenaeus vannamei, TBARS. 
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ABSTRACT 

This study aimed was to evaluate the physical and chemical quality of shrimp submitted 

irradiation (dose 2, 3 and 4) at different storage periods (days) on the responses: pH, total 

volatile bases (TVB) and reactive substances thiobarbituric acid (TBARS) and the profile of 

texture analysis (TPA) (hardness, chewiness, elasticity and cohesiveness) in shrimp headless, 

packaged and refrigerated (3 º C ± 2 º C). The assays were performed according to the 2
2
 full 

factorial design with 4 factorial points (levels +1 and -1) and three central points (level 0), 

totaling seven trials.  According to the obtained results it can be seen a gradual reduction in 

the quality of shrimp with the storage time is however maintained its quality for a longer time 

than in fresh shrimp as cited in literatura. Os tests 3 and 4 exhibited BVT content above the 

limits recommended by the legislation being considered unfit for consumption. The pH, 

TBARS and TPA were influenced by gamma irradiation and shelf life. Gama radiation 

combined cooling at doses 3 and 4 were effective in maintaining the quality characteristics of 

the shrimp. 

Key words: Litopenaeus vannamei, TBARS, conservation methods. 

 

 

 

 

 



73 
 

 

INTRODUÇÃO 

 O camarão é o crustáceo de maior importância comercializado em todo o mundo 

(OOSTERVEER, 2006). Como todo pescado, o camarão é bastante perecível, e portanto 

susceptível a alterações químicas e contaminação microbiológica que estão associadas a perda 

de sua qualidade (MANHEEM, 2012). Os altos níveis de compostos nitrogenados do músculo 

favorecem atividade microbiana. No caso específico do camarão, substâncias do tipo 

aminofenol, oriundas do desdobramento de proteínas por ação de bactérias podem ser 

oxidadas por enzimas do grupo das polifenolases, gerando melaninas que irão conferir 

aspecto escuro a carne (SAKER-SAMPAIO, VIEIRA, 2004).  

Para evitar alterações indesejáveis no produto se faz necessário a aplicação de 

tecnologias de conservação que assegure a qualidade do produto final. Neste sentido, a 

indústria de pescado aplica técnicas de conservação que empregam baixas temperaturas 

(CAMPAÑONE, et al 2002). Entretanto, nos últimos anos a radiação ionizante, combinada a 

outras técnicas, tem demonstrado eficácia na conservação de alimentos. Vale destacar que 

pequenas doses de radiação são suficientes para destruir contaminantes microbianos, 

incluindo os microrganismos de decomposição, retardando ações enzimáticas de deterioração, 

aumentando a vida útil dos alimentos, diminuindo os riscos à saúde, sem alterar drasticamente 

suas características organolépticas ou causar qualquer prejuízo à saúde dos consumidores 

(OMS, 1995).  

A definição da dose de radiação a ser aplicada no alimento está relacionada não só a 

redução das alterações bioquímicas que levam a deterioração do produto, mas também a 

manutenção dos atributos sensoriais de qualidade que influencia a aceitação pelo consumidor. 

Dentre os atributos sensoriais de qualidade destaca-se a textura, parâmetro que além de 
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confirmar a expectativa quanto à qualidade do produto, está associada à satisfação e ao prazer 

de comer (TUNICK, 2000). Assim, este trabalho teve com o objetivo estabelecer a dose de 

radiação ionizante a ser aplicada em camarão (Litopenaeus vannamei), descabeçado e 

armazenado sob refrigeração a 3±2ºC, de modo a propiciar a conservação deste produto. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Matéria prima 

Camarões da espécie Litopenaeus vannamei com peso médio de 10 a 12g, foram 

adquiridos em uma fazenda localizada na região litorânea de João Pessoa/PB no mês de 

maio/2012 e transportados para o Laboratório de Análises Físico-químicas de Alimentos da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE onde foram retiradas as sujidades e o 

cefalotórax. Em seguida, os camarões descabeçados foram acondicionados em embalagens de 

polietileno com capacidade 300g, fechamento hermético e transportados em caixas 

isotérmicas a 5±1 ºC até o Departamento de Energia Nuclear- DEN da Universidade Federal 

de Pernambuco-UFPE para serem irradiados. O processo de irradiação foi conduzido 

utilizando um radiador do tipo Gammacell® 220Excel – MDS Nordion, cuja taxa de 

irradiação no momento da aplicação foi de 5,088 kGy/h, tendo como fonte o Co
60

. Foram 

aplicadas doses de 2, 3 e 4 kGy, sendo dose zero como controle. As amostras foram 

armazenadas sob refrigeração a 3±2ºC durante 20 dias. 

Delineamento Experimental 

Para avaliar a influência das doses de radiação e do tempo de armazenamento sobre os 

parâmetros físicos e químicos: pH; bases voláteis totais (BVT); substâncias reativas ao ácido 
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Equação 1

 
 

 

tiobarbitúrico (TBARS) e sobre a textura instrumental (análise do perfil de textura - APT) - 

dureza, mastigabilidade, elasticidade e coesividade, parâmetros de qualidade importantes para 

camarão fresco, foi utilizada a técnica do planejamento fatorial de 2
2
 completo com 3 pontos 

centrais, totalizando sete ensaios.  Na Tabela 1 encontra-se a matriz de planejamento contendo 

os níveis e a faixa de valores. Os dados obtidos foram ajustados ao seguinte polinômio: 

 

  DTTDSVY 12210,                          

Em que βn são os coeficientes de regressão, y é a resposta em questão (análises físicas 

e químicas) e D e T são as variáveis independentes: dose de radiação e vida de prateleira, 

respectivamente.  

 

Determinações analíticas. 

De acordo com planejamento experimental, os camarões irradiados foram submetidos 

às seguintes determinações: determinação de bases voláteis totais: BVT (mg BVT100g
-1 

de 

amostra), pH e ranço oxidativo pelo número de substâncias reativas ao ácido 2-tiobarbitúrico 

–TBARS (mg de malonaldeído kg
-1

 de amostra), seguindo as especificações preconizados 

pelo Laboratório Nacional de Referência Animal (BRASIL, 1981). A determinação de 

TBARS foi desenvolvida seguindo as modificações propostas por Tarladgis et al. (1960). A 

análise do perfil de textura (APT) foi realizada em um analisador de textura (CT-3 Brookfield, 

Braseq), aplicando-se no segundo segmento (parte mais grossa) do camarão, dois ciclos 

consecutivos de compressão de 30%, com 5s entre os ciclos, utilizando lâmina de aço inox 

HDP/BSK, a qual foi ajustada para transpassar a amostra a uma velocidade de 2 mm/s. 
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Os dados resultantes foram submetidos a análise estatística utilizando o programa 

computacional Statística for Windows 7.0 (STATSOFT, 2004), com nível de significância p ≤ 

0,05. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os dados referentes aos parâmetros físicos e químicos de qualidade do camarão 

descabeçado submetido a diferentes doses de radiação e tempo de armazenamento sob 

refrigeração encontram-se na Tabela 2. Observa-se que amostras submetidas a maior dose de 

radiação (4 kGy) e ao menor tempo de armazenamento (ensaio 2) exibiram os menores 

valores de pH, BVT e TBARS (Tabela 3), parâmetros que sofreram  influência do tempo de 

estocagem. Entretanto neste ensaio os dados do perfil de textura foram elevados. Todas as 

equações lineares geradas tiveram regressão significativa (p<0,05) e falta de ajuste não 

significativa (p>0,05) com valores de R
2 

entre 0,98 a 0,99, caracterizando assim um bom 

ajuste dos dados experimentados aos modelos gerados.
 

Na Figura 1A evidencia-se que quanto maior o tempo de armazenamento e  menor a 

dose de radiação maior o pH. Sireno et al., (2010) observaram que amostras de camarão 

(Litopenaeus brasiliensis) irradiado com doses de 1,5 e 2,5 atingiram uma faixa de pH que 

variou de 6,8 a 7,3 para ambas as doses. Mingkang et al., (2011) em estudo com camarão 

(Penaeus vannamei) descabeçado relataram variação de pH de 7,1 a 7,6 aos 9 dias e de 7,3 a 

7,6 aos 21 dias armazenagem em gelo.  

As bases voláteis totais (BVT) incluem, dentre outros, a Trimetilamina (TMA) e a 

amônia, compostos  produzidos durante o processo de deterioração de alimentos, alterando o 

pH do pescado devido a atividade enzimática e a ação bacteriana que altera a concentração de 

íons de hidrogênio livre (LIMBO et al., 2009). De acordo com a  Tabela 2 os ensaios 3 e 4 
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obtiveram os maiores valores de BVT, independente da dose de radiação, fato este constatado 

pela Figura 1B em que observa-se a maior influência do tempo de prateleira. 

O teor de BVT é um parâmetro decisivo por influenciar diretamente na qualidade do 

camarão. Sendo assim, as amostras irradiadas com dose de 2 e 4 kGy armazenadas durante 20 

dias apresentaram teores de BVT de 33,51 e 31,00mg N/100g, respectivamente. Estas 

amostras foram consideradas impróprias para consumo, tendo em vista que o valor de BVT 

ultrapassou o limite oficial de 30mg N/100g, estabelecido pela legislação brasileira (BRASIL, 

2008).  

O tempo de estocagem apresentou maior efeito sobre o parâmetro TBARS (Figura 

1C), com tendência crescente ao longo da estocagem, não havendo efeito significativo da 

interação desta variável com a dose de radiação (Tabela 3). O camarão descabeçado irradiado 

com 4 kGy e armazenado por 10 dias apresentou o menor valor de TBARS (Tabela 2). 

Valores mais baixos foram relatados por Kirschnik e Viegas (2004) para camarões 

(Macrobrachium rosenbergii) estocados em gelo por 10 dias (0,01 a 0,38 mg de 

malonaldeido.kg
-1

 de amostra). Entretanto, em filé de tilápia irradiado com 1,5 kGy e 

armazenado sob refrigeração por 20 dias apresentaram teores de TBARS que variaram de 

1,43 a 5,07 mg de malonaldeído/kg
-1

 (MONTEIRO et al.,2012).  

Os parâmetros de textura (exceto a dureza) dos camarões descabeçados irradiados 

tiveram maior influencia do tempo de armazenamento (Tabela 3 e Figuras 2 B, C e D), em 

que quanto menor o tempo maior a mastigabilidade, elasticidade e coesividade, diferente da 

dureza que apresentou maior influência da dose, visto que quanto maior a dose aplicada maior 

o valor da  dureza. 

Valores menores de dureza foram encontrados por Kirschnik e Viegas (2004), em 

camarão (Macrobrachium rosenbergii) estocado por 10 dias em contato com gelo e sem 
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contato com gelo (1900 e 1700 gf, respectivamente). Em camarão (Penaeus vannamei) 

descabeçado e revestido com diferentes soluções apresentaram elasticidade que variou de 0,60 

a 0,80mm aos 9 dias e de 0,60 a 0,85mm aos 21 dias de vida de prateleira (MINGKANG et 

al., 2011). Em camarão tratados com agentes de redução da atividade de água foram 

observados valores de dureza, mastigabilidade, elasticidade e coesividade de 800gf, 150mJ, 

0,7mm e 0,3mJ, respectivamente (CUI et al, 2011).  

 

CONCLUSÃO 

O pH, BVT e TBARS e os parâmetros de textura sofreram influência significativa tanto 

das doses de radiação como do tempo de armazenamento sob refrigeração. O emprego de 

doses de radiação mais elevadas e menor tempo de armazenamento favorecem  manutenção 

das características de qualidade dos camarões. Assim a dose 4kGy e o armazenamento de 10 

dias mostrou-se eficaz na preservação do camarão. 
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Tabela 1. Planejamento fatorial completo do tipo 2
2 

com valores decodificados e codificados.  

  Valores decodificados/codificados 

Ensaio Dose (kGy) Tempo (dias) 

1 2(-1) 10 (-1) 

2 4 (1) 10 (-1) 

3 2(-1) 20 (1) 

4 4 (1) 20 (1) 

5 3 (0) 15 (0) 

6 3 (0) 15 (0) 

7 3 (0) 15 (0) 
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Tabela 2. Resultados das variáveis dependentes (análise físico-química) do Planejamento 

fatorial 2
2
 para o camarão descabeçado. 

Ensaio Dose 

(kGy) 

Tempo(dias) pH BVT 

(mg 

N.100 

g) 

TBARS 

(mg 

malonaldei

do/Kg) 

Dure

za 

(g/f) 

Mastiga- 

bilidade 

(mJ) 

Elasti-

cidade 

(mm) 

Coesivi-

dade 

 

1 2 10 7,81 28,52 0,66 3146 1262,61 34,91 0,83 

2 4 10 7,71 25,54 0,64 4057 1554,39 39,39 0,94 

3 2 20 7,91 33,51 0,84 2892 455,24 16,48 0,64 

4 4 20 7,87 31,00 0,78 3316 843,24 21,54 0,78 

5 3 15 7,82 29,45 0,73 3352 1027,87 27,46 0,80 

6 3 15 7,83 29,00 0,74 3355 1028,97 28,12 0,81 

7 3 15 7,83 29,30 0,73 3353 1027,47 27,80 0,80 
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 Tabela 3. Efeito da vida de prateleira e dose de irradiação sobre o  pH, BVT e TBARS,  

Dureza, Mastigabilidade, Elasticidade e Coesividade.  

Coeficientes pH BVT TBA Dureza Mastigabili
dade 

Elasticidade Coesividade 

Β0 7,82* 29,47* 0,731* 3353* 1028,54* 27,96* 0,800* 

Β1 -0,070* -2,74* -0,040* 667,50* 339,89* 4,77* 0,125* 

Β2 0,130* 5,22* 0,160* -497,50* -759,26* -18,14* -0,175* 

Β12 0,030* 0,235(NS) -0,020(NS) -243,50* 48,1* 0,29(NS) 0,015(NS) 

R
2
 0,997 0,989 0,997 0,999 0,999 0,998 0,997 

NS: não significativo (p>0,05); 1: Dose de radiação; 2: Tempo de prateleira (dias). *Significante  5% . 
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     Tabela 4. Analise de variância para os modelos lineares obtidos para pH,  

                    BVT, TBA, dureza, mastigabilidade, coesividade e elasticidade. 

Fonte de variação SQ   GL QM F  

pH 

Modelo linear 0,023 3 0,008 160* 

Resíduo 0,000105 3 0,000035  

Falta de ajuste 0,000005 1 0,000005 0,1(NS) 

Erro puro 0,0001 2 0,00005  

Total 0,023105 6  R
2 

= 0,994 

BVT 

Modelo linear 34,891 3 11,630 221,52* 

Resíduo 0,369 3 0,123  

Falta de ajuste 0,264 1 0,264 5,03(NS) 

Erro puro 0,105 2 0,0525  

Total 35,26 6  R
2 

= 0,989 

TBARS 

Modelo linear 0,0284 3 0,0095 271,43* 

Resíduo 0,00009 3 0,00003  

Falta de ajuste 0,00002 1 0,00002 0,57(NS) 

Erro puro 0,00007 2 0,000035  

Total 0,02849 6  R
2 

= 0,997 

Dureza 

Modelo linear 752354,7 3 250784,9 106716,97* 

Resíduo 5,3 3 1,77  

Falta de ajuste 0,6 1 0,6 0,25(NS) 

Erro puro 4,7 2 2,35  

Total 752360,0 6  R
2 

= 0.999 

Mastigabilidade 

Modelo linear 694315,50 3 231438,5 385730,83* 

Resíduo 2,2 3 0,73  

Falta de ajuste 1,0 1 1,0 1,67(NS) 

Erro puro 1,2 2 0,6  

Total 694317,7 6  R
2 

= 0.999 

Elasticidade 

Modelo linear 352,43 3 117,48 1077,80* 

Resíduo 0,359 3 0,120  

Falta de ajuste 0,141 1 0,141 1,29(NS) 

Erro puro 0,218 2 0,109  

Total 352,789 6  R
2 

= 0.998 

Coesividade 

Modelo linear 0,0472 3 0,016 457,14* 

Resíduo 0,00013 3 0,000043  

Falta de ajuste 0,00006 1 0,00006 1,71(NS) 

Erro puro 0,00007 2 0,000035  

Total 0,04733 6  R
2 

= 0.997 
           SQ = Soma quadrática; GL = grau de liberdade; MQ = Média quadrática ;  

           NS: não significativo. * Significante ao nível de  5% . 
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Figura 1. Superfície de Resposta do (A)= pH; (B)= BVT (mgN/100g); (C)= ácido 

tiobarbitúrico (TBA) (mg malonaldeido/Kg) em função da dose de radiação e 

tempo de prateleira para o camarão descabeçado. 
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Figura 2. Superfícies de Respostas (A)= Dureza (g/f); (B)= Mastigabilidade (mJ); (C)= 

Elasticidade (mm); (D)= Coesividade (mJ) em função da dose de radiação e tempo 

de prateleira para o camarão descabeçado. 
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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi determinar os efeitos da radiação ionizante na qualidade  física e  

química e microbiológica do camarão descascado. Os tratamentos foram definidos utilizando 

um delineamento experimental do camarão irradiados nas doses 2, 3 e 4 kGy. Foram 

realizadas análises físicas e químicas: umidade, proteínas lipídeos, cinzas, atividade de água, 

cor instrumental, colesterol, perfil de ácidos graxos e análises microbiológicas. Os resultados 

demonstraram que a irradiação não alterou a coloração acinzentada, características do 

camarão fresco cru, nem o conteúdo de colesterol que foi semelhante em camarão irradiado e 

não irradiado. Todas as amostras apresentaram contagem de microrganismos inferiores ao 

limite estabelecido na legislação para S. coagulase positiva (<10 UFC/g), micro-organismos 

psicrotróficos (< 10 UFC/ g) e ausência de Salmonella, ressaltando o fato de amostras não 

irradiadas permaneceram em condições de consumo em até dez dias de armazenamento. O 

principal ácido graxo saturado foi o palmítico (C16: 0), o monoinsaturado em destaque foi o 

ácido óleico (C18:1 n-9) e o poliinsaturado foi o ácido linoléico (C18:2 6). A radiação 

ionizante não apresentou efeitos negativos na composição do camarão branco do pacífico, 

podendo ser considerado um método eficiente na conservação deste crustáceo.  
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INTRODUÇÃO 

O pescado e seus produtos são reconhecidamente importantes alternativas alimentares 

para a população humana, pois representam fontes de proteínas de alta qualidade, por sua 

digestibilidade, quantidade de lipídios, minerais e vitaminas lipossolúveis (ISMAIL; IKRAM, 

2004; ARANNILEWA et al.,2005). Podendo, também, serem considerados como boa fonte 

de ácidos graxos poliinsaturados, especificamente os da série ômega-3, que são importantes 

para a promoção e manutenção da saúde (LARSSON et al., 2004; HARRIS, 2005). 

Dada à importância do camarão e seu elevado consumo e as exigências cada vez mais 

acentuadas dos consumidores quanto à qualidade do produto final, faz-se necessário o 

desenvolvimento e aprimoramento de técnicas de processamento pós-captura dos camarões 

cultivados (GOÉS et al., 2006), tendo em vista que o pescado é um dos alimentos mais 

susceptíveis ao processo de deterioração devido ao pH próximo à neutralidade, à riqueza em 

lipídios poliinsaturados e à ação proteolítica de enzimas naturalmente presentes no pescado. 

As reações autolíticas que influenciam as características sensoriais ocorrem no músculo do 

pescado imediatamente após a sua morte (ALMEIDA et al., 2005). 

A irradiação vem se destacado como técnica promissora entre os recursos atuais 

disponíveis para a preservação de alimentos. É um método seguro e quando aplicado de forma 

adequada não gera modificações acentuadas na qualidade. Entre as vantagens de seu uso estão 

à alta eficiência em inativar bactérias, menores alterações químicas nos alimentos, aplicação 

com ou sem embalagem, além de poder ser aplicada em alimentos congelados (SMITH, 

PILLAI, 2004; LAWRIE, 2005). 

Sendo assim, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a influência da radiação ionizante na 

qualidade físico, química e microbiológica do camarão branco do pacífico. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Matéria prima 

 

Camarões da espécie Litopenaeus vannamei com peso médio de 10 a 12g, foram 

adquiridos em uma fazenda localizada na região litorânea de João Pessoa/PB no mês de 

maio/2012 e transportados para o Laboratório de Análises Físico-químicas de Alimentos da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE onde foram retiradas das sujidades e o 
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cefalotórax. Em seguida, os camarões descabeçados foram acondicionados em embalagens de 

polietileno com capacidade 300g, fechamento hermético e transportados em caixas 

isotérmicas a 5±1 ºC até o Departamento de Energia Nuclear- DEN da Universidade Federal 

de Pernambuco-UFPE para serem irradiados. O processo de irradiação foi conduzido 

utilizando um radiador do tipo Gammacell® 220Excel – MDS Nordion, cuja taxa de 

irradiação no momento da aplicação foi de 5,088 kGy/h, tendo como fonte o Co
60

. Foram 

aplicadas doses  3 e 4 kGy, sendo dose zero como controle. As amostras foram armazenadas 

sob refrigeração a 3±2ºC durante 20 dias. 

Para esta pesquisa foram selecionados três melhores ensaios (camarão descascado 

dose 4kGy aos 10 e 20 dias de armazenamento; camarão descascado dose 3kGy aos 15 dias 

de armazenamento), que apresentaram índices de qualidades como pH; bases voláteis totais 

(BVT); substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) e análise do perfil de textura 

(TPA) no camarão descascado a partir dos resultados obtidos de um planejamento fatorial 2
2
 

completo em análises anteriormente realizado. 

 

Determinações analíticas  

 

Composição centesimal: Os teores de umidade, cinzas e proteínas foram 

determinados utilizando a metodologia descrita nos itens nº 950.46.41, 920.153 e 928.08, 

respectivamente da AOAC (2000). Os lipídios totais foram extraídos pelo método de Bligh, 

Dyer (1959), utilizando-se extração com clorofórmio: metanol: água (1:2:1). 

Atividade de água (Aa): foi utilizado um analisador de atividade de água (Decagon, 

PawKit, Braseq) a 25 °C. 

Cor: Foi determinada de acordo com a metodologia descrita por Abularach; Rocha; 

Felício (1998), utilizando-se um colorímetro digital Minolta (Modelo CR-300, Minolta, 

Osaka, Japan). Para leitura dos parâmetros L* (luminosidade), a* (intensidade de 

vermelho/verde) e b* (intensidade de amarelo/azul) foram fixadas as seguintes condições: 

iluminante D65, ângulo de visão 8°, ângulo padrão do observador 10°, especular incluída, 

conforme especificações da Comission Internationale de L'éclairage (CIE, 1996). 

Colesterol: A preparação da amostra seguiu metodologia otimizada por Bragagnolo; 

Rodriguez-Amaya (1997), a qual consistiu em quatro etapas, tais como: extração dos lipídeos, 
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realizada pelo método descrito por Folch; Less; Stanley (1957), saponificação, extração dos 

insaponificáveis e injeção do extrato lipídico em cromatográfo. Utilizou-se cromatografia 

líquida de alta resolução (VARIAN, Waters 2690, California, USA), acoplado com sistema 

isocrático, coluna INESTISIL C18 (4,6 mm x 150 mm x 5 μm) para a determinação do teor de 

colesterol das amostras. 

 

Perfil de ácidos graxos: A metilação dos ácidos graxos presentes nos extratos lipídicos foi 

obtida a partir do método descrito por Folch, Less, Stanley (1957) que seguiram a 

metodologia descrita por Hartman, Lago (1973). A identificação e quantificação dos ésteres 

de ácidos graxos foi realizada por cromatógrafia gasosa (VARIAN 430-GC, California, EUA) 

acoplado com detector de ionização de chama (DIC), coluna capilar de sílica fundida (CP 

WAX 52 CB, VARIAN, Califórnia, EUA) com dimensões de 60m x 0,25mm e 0,25μm de 

espessura do filme. 

 

Análises microbiológicas 

As análises microbiológicas dos tratamentos selecionados foram realizadas no 

Laboratório Experimental de Análise de Alimentos (LEAAL), do Departamento de Nutrição 

(UFPE). Foram investigados Staphylococcus coagulase positiva (UFC/g) de acordo com a 

AOAC, 2005; (Método: 975.55), contagem padrão de bácterias psicrotróficos aeróbios 

(UFC/g) de acordo com a (AOAC, 2005; método 990.12) e Salmonella sp./25g (AOAC, 

2005; Método: 967.26), de acordo com o estabelecido na Resolução - RDC nº 12 (BRASIL, 

2001). 

 

 

Análises estatísticas 

As análises dos resultados foram realizadas com o programa computacional Statística 

for Windows 7.0 (STATSOFT, 2004), com nível de significância de 5% de probabilidade e 

comparação de médias pelo teste de Duncan. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Na Tabela 1 pode-se observar que as amostras de camarão descascadas que receberam 

dose de 4 kGy e que permaneceram armazenadas até 20 dias (DCC D4) apresentaram os 
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menores valores para a maioria dos parâmetros físicos e químicos, ressaltando que as 

amostras controle apresentaram-se em condições de consumo até 10 dias de armazenamento.  

Lopes (2006) avaliando camarão branco do pacifico nas doses 1 e 3,5 KGy encontrou 

teor médio de 76% de umidade. Em estudos com camarão branco e da Malásia foram 

observados valores de umidade de 74,0 e 74,4%, respectivamente (ARAÚJO et al., 2012; 

SANTOS et al., 2007), valores próximos de umidade ao apresentado nesta pesquisa. 

 

Tabela 1.  Caracterização física e química de camarão descascado (g/100g de matéria fresca). 

Análises                                Dia 10 Dia 15 Dia 20 

  CONTROLE DCC D4 DCC D3 DCCD4 

Umidade 78,17±0,10*
a
 78,18±

 
0,11

a
 78,01±0,19

 ab
 77,80±0,02

b
 

Proteínas 20,28±0,14*
 a
 20,30±0,06

a
 20,19±0,16

 a
 19,65

 
±0,25

b
 

Lipídeos 0,43±0,02*
c
 0,52±0,02

a
 0,48±0,01

 b
 0,46±0,01

 b
 

Cinzas 1,29±0,08*
a
 1,14±0,07

b
 1,13

 
±0,05

b
 1,09±0,02

 b
 

Aa 0,98±0,00*
b
 0,98±0,00

b
 0,99±0,00

a
 0,99±0,00

a
 

Colesterol 98,76±0,10*
a
 98,86±0,12

a
 98,81±0,15

a
 98,74±0,11

a
 

Cor     

L* 42,31±0,64*
b
 44,47±0,39

a
 41,69±0,52

bc
 41,25±0,10

c
 

a* -6,16±0,50*
b
 -6,96±0,60

 a
 -4,07±0,45

c
 -3,54±0,13

d
 

b* 5,60±0,55*
a
 6,49±0,60

a
 6,17±0,37

a
 5,40±0,71

a
 

DCC D4- camarão descascado dose 4 kGy; DCC D3 – camarão descascado Dose 3 kGy; Médias na horizontal 

com letras iguais não diferem significativamente pelo teste de tukey  (p> 0,05). *Desvio padrão. 

 

O conteúdo de proteínas foi próximo ao encontrado por Kirschnik, Viegas (2004) ao 

relatarem teor de 19,50% no camarão de água doce M. rosenbergii e superior ao que Heu et 

al., (2003) encontraram, de 13,4% e 14,9g% no músculo do camarão Pandalus borealis e 

Trachypena curvirostris, respectivamente. 

Os lipídeos apresentaram a mesma tendência observada por Lopes (2006), que relatou  

quanto maior a dose de radiação e menor tempo de armazenamento mais elevado foi o teor de 

lipídeos. Os teores encontrados foram superiores a outros pesquisas com camarão 

Parapenaeus longirostrisi (0,35%) e no P. borealis (0,40%) (CADUN et al., 2005; HEU et 

al., 2003), porém, inferiores aos da carne da espécie P. longirostris, que apresentou 1,3 % de 

lipídios totais (CADUN et al., 2008). 



93 
 

Os teores médios de cinzas encontrados no camarão foram semelhantes ao de 

Macrobrachium rosenbergii (FURUYA, et al., 2006) e inferior ao encontrado no camarão 

rosa Penaeus brasiliensis com 2,3 e 2,4%, camarão Litopenaeus vannamei irradiado (1,0 e 

3,5kGy) com teor de 1,35 a 1,44% (CADUN et al., 2005; CADUN et al., 2008; LOPES , 

2006). 

A cor é um atributo de qualidade que influência diretamente a aceitabilidade dos 

alimentos. Foi observada coloração inicial cinza para todas as amostras tanto irradiadas como 

para o controle. No entanto, amostra DCCD4 aos 10 dias de armazenamento diferiu 

estatisticamente (p<0,05) das demais amostras no parâmetro luminosidade. Abreu et al. 

(2009), ao trabalharem com camarão da espécie L. vannamei irradiado com 2, 4 e 6 kGy 

observaram aumento do L* com o aumento das doses de radiações. Os valores de a* e b*, 

apesar das variações de acordo com as doses de radiação e tempo de armazenamento, são 

indicativos da intensidade das cores verde e amarelo do camarão refrigerados, que revelam  a 

coloração cinza características deste crustáceo. Sinanoglou et al., (2007) observaram aumento 

na variação dos parâmetros a* e b* com o aumento da dose utilizada, o que não ocorreu neste 

estudo. Lopes (2006) observou um efeito positivo do uso de radiação gama na cor do 

camarão, em especial durante o armazenamento. 

Nesta pesquisa os níveis de colesterol dos camarões não sofreram redução em função 

da dose de radiação, no entanto, os teores foram inferiores aos observados por Abreu et al. 

(2010), cuja concentração de colesterol em camarão (Litopenaeus vannamei) variou de 112,96 

a 140,27 mg/100g. Bragagnolo e Rodriguez-Amaya (2001), também, encontraram teores mais 

elevados de 114 a 139 mg/100g de colesterol em quatro espécies de camarão (Xiphopenaeus  

krayeri, Macrobrachium rosembergii, Penaeus brasiliensis e Penaeus schimitti). 

O perfil de ácidos graxos do camarão descascado irradiado está apresentado na Tabela 

2. Verifica-se que ácidos graxos saturados em maiores concentrações em todos os ensaios 

foram o ácido palmítico (C16:0), ácido behênic (22:0), ácido tetracosánoico (24:0) e ácido 

esteárico (18:0). Estes resultados se assemelham aos encontrados por Abreu et al., (2010) e 

Perez-Velazquez et al., (2003) que em camarão branco do Pacífico (Litopenaeus vannamei) os 

ácidos graxos predominantes encontrados foram esteárico (18:0) e palmítico (16:0). Entre os 

ácidos monoinsaturados, o de maior prevalência foi o ácido óleico (C18:1 n-9). Valor inferior 

do ácido óleico foi encontrado em filé de piranha, com teor de 2,08 (g/100g), de acordo com 

Ferreira (2010). O ácido graxo poliinsaturado linoléico (C18:2 cis 6) foi predominante entre 
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os poliinsaturados, observando que o camarão irradiado com dose de 4 kGy e com 20 dias de 

armazenamento apresentou maior teor. 

 

Tabela 2. Perfil de ácidos graxos de camarão descascado e irradiado.   

Ácido graxo (%)  Dia 10 Dia 15 Dia 20 

 Controle DCC D4 DCC D3 DCC D4 

AGS  61,35±0,25a 60,60±±0,42a 59,73±0,08b 58,65±0,18c 

C14:0  0,58±0,01a 0,56±0,01a 0,58±0,01a 0,60±0,01a 

C15:0  0,92±0,01c 0,98±0,01b 1,03±0,02a 0,86±0,02d 

C16:0  20,52±0,01b 20,86±0,02a 20,42±0,01c 20,37±0,01d 

C18:0  9,27±0,02b 9,60±0,03a 9,06±0,03d 9,16±0,02c 

C19:0 1,70±0,02b 1,66±0,02c 1,95±0,02a 1,96±0,02a 

C20:0  0,56±0,01a 0,51±0,01b 0,54±0,01ab 0,51±0,01b 

C21:0 5,39±0,02a 5,18±0,02b 5,11±0,03b 4,80±0,0c 

C22:0  12,59±0,03a 12,52±0,02b 11,86±0,03c 11,66±0,03d 

C23:0 0,17±0,01a 0,11±0,02b 0,11±0,01b 0,11±0,02b 

C24:0  9,65±0,02a 8,62±0,03c 9,07±0,02b 8,62±0,03c 

AGMI  19,01±0,02c 23,61±0,01a 23,27±0,01b 23,27±0,01b 

C14:1 cis-9  0,11±0,02b 0,56±0,02a 0,11±0,01b 0,08±0,04c 

C15:1 1,72±0,01ab 1,68±0,02ab 1,76±0,03a 1,62±0,04b 

C16:1  2,02±0.03b 2,05±0,01b 2,24±0,02a 1,93±0,03c 

C17:1 cis-10 2,69±0,03a 2,66±0,03a 2,59±0,03 2,57±0,02 

C18:1 (n-9)  11,07±0,01d 11,45±0,02c 11,60±0,02b 12,18±0,03a 

C18:1 11 N.R. 3,81±0,06a 3,69±0,04ab 3,55±0,08b 

C20: 1 9 1,23±0,02a 1,23±0,02a 1,08±0,01c 1,16±0,03b 

C22:1 9 0,17±0,01a 0,17±0,02a 0,20±0,01a 0,18±0,02a 

AGPI  13,75±0,03c 13,86±0,03c 14,83±0,09b 16,2±0,28a 

C18:2 cis 6 Linoléico  13,22±0,02c 13,33±0,01c 14,34±0,04b 15,67±0,05a 

C18:3 Linolênico  0,11±0,01a 0,11±0,01a 0,07±0,02b 0,12±0,02a 

C20: 4 3 0,42±0,01a 0,42±0,01a 0,42±0,01a 0,41±0,02a 
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1AGS – Somatório dos Ácidos Graxos Saturados; AGMI: Somatório dos Ácidos Graxos Monoinsaturados; AGPI: Somatório 

dos Ácidos Graxos Poli-insaturados. 2 Adaptado de Estévez et al. (2004a); 3Adaptado de Madruga (2009); NR: Não 

Referenciado. Médias na horizontal com letras iguais não diferem significativamente pelo teste de tukey  (p> 0,05). 

A oxidação é uma das principais causas de deterioração da qualidade de produtos 

cárneos, em especial no pescado que apresenta grandes quantidades de ácidos graxos 

insaturados, suscetíveis à oxidação em presença de oxigênio. Os lipídios oxidados podem 

reagir com outros componentes do alimento como proteínas, carboidratos e vitaminas 

(OLIVEIRA et al., 2008). 

Os camarões descascados irradiados nas doses de 3 e 4 kGy armazenados aos 10, 15 e 

20 dias sob refrigeração foram considerados aceitos para consumo, uma vez que na avaliação 

microbiológica atenderam ao estabelecido pela legislação (BRASIL, 2001), Para os 

microrganismos Sthaphylococcus coagulase positiva e psicrotróficos (< 10 UFC/ g) e 

ausência de Salmonella sp. É importante salientar que amostras controle após dez dias de 

armazenamento, além de estarem com aparência não aceita para consumo apresentaram 

quantidade mais elevada dos microrganismos que as preconizdas na legislação vigente (dados 

não apresentados). Estes resultados corroboram com valores encontrados por Lopes (2006) 

que observou uma tendência de queda da população de Staphylococcus sp  nas amostras 

irradiadas a 1 e 3,5 kGy, que mantiveram-se até o 14
o
 dia de armazenamento, enquanto que as 

amostras não irradiadas foram descartadas no 7
o
 dia de estocagem.  Sireno et. al., (2010) 

observaram em pesquisa com o camarão irradiados nas doses 1,5 e 2,5 que a contagem 

bacteriana nas amostras irradiadas foi inversamente proporcional às doses de radiações 

efetuadas, o que indicou eficiência da radiação na redução da carga microbiana. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados encontrados,pode-se concluir que a cor acinzentada, 

características do camarão fresco cru, foi mantida no camarão irradiado. 

As doses de radiação aplicadas não alterou o teor de colesterol e manteve toda a  

contagem de microrganismos inferior ao limite estabelecido na legislação para S. coagulase 

positiva (<10 UFC/g), microrganismos psicrotróficos (< 10 UFC/ g) e ausência de Salmonella 

sp. 
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 O principal ácido graxo saturado foi o palmítico (C16: 0), o monoinsaturado em 

destaque foi o ácido óleico (C18:1 n-9) e o poliinsaturado foi o ácido linoléico (C18:2 6). A 

radiação ionizante não apresentou efeitos negativos sobre a composição do camarão branco 

do pacífico, podendo ser considerado um método eficiente na conservação deste crustáceo.  
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RESUMO 

O objetivo deste experimento foi analisar a composição química, microbiológica e o perfil de 

ácidos graxos em camarão branco do pacífico descabeçado sob aplicação radiação ionizante. 

As amostras de camarão descabeçado dose 2kGy, 4kGy  e 3kGy com 10 e 15 dias de 

armazenagem respectivamente, foram selecionados a partir dos resultados do planejamento 

fatorial de 2
2
 completo. Foram submetidas a análises físicas e químicas de umidade, proteínas 

lipídeos, cinzas, atividade de água, cor instrumental, colesterol, perfil de ácidos graxos e 

análises microbiológicas (Estaphylococcus coagulase positiva (UFC/g); microrganismos 

psicrotróficos aeróbios (UFC/g) e Salmonella sp./25g). Em geral, na composição química o 

camarão irradiado apresentou maiores teores que o não irradiado. Na cor instrumental e teor 

de colesterol a radiação auxiliou manutenção da cor e não houve redução deste composto 

durante o período de armazenamento. O ácido poliinsaturado que apresentou maior destaque 

foi o ácido linoleico 18:2 n-6 (12,88 a 15,93), sendo o maior teor apresentado pelo camarão 

irradiado com dose de 2 kGy. Na avaliação microbiológica as contagens dos microrganismos 

foram inferiores ao limite estabelecido na legislação, e quanto maior a dose mais baixo o 

crescimento de todos os microrganismos analisados. O uso da irradiação não conferiu perda 

qualitativa ao camarão branco do pacífico. 
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INTRODUÇÃO 

O camarão branco do pacífico (Litopenaeus vannamei) é o mais cultivado no Brasil, 

respondendo por mais de 95% da produção nacional. Foi introduzido no Brasil na década de 

oitenta. A causa dessa grande procura é a sua acelerada taxa de crescimento em altas 

densidades, conversões alimentares excelentes e, grande capacidade para se adaptar às 

diferentes condições climáticas (SOUZA-FILHO et al., 2003). Visando atender as exigências 

do mercado, principalmente para o camarão inteiro, têm se aumentado nos últimos anos a 

preocupação das empresas produtoras de camarão cultivado com a conservação deste 

alimento. 

Devido à alta perecibilidade do camarão, métodos alternativos de conservação são 

muito importantes. Encontram-se assim esses crustáceos salgados, defumados, refrigerados e 

congelados. O tipo de conservação utilizada irá definir a vida de prateleira do produto. 

Entretanto, essa conservação deve ser tal que o alimento conserve ao máximo suas qualidades 

sensoriais e nutritivas, como também sua seguridade de consumo (PEREIRA, et al 2001; SÁ, 

2004 ). 

Visando obter um camarão com mínimas perdas destas características pode-se utilizar 

também o processo de radiação ionizante, que quando utilizado em pequenas doses são 

capazes de destruir contaminantes microbianos, incluindo os microrganismos de 

decomposição, aumentando a vida útil dos alimentos, diminuindo os riscos à saúde, sem 

alterar drasticamente suas características organolépticas ou causar qualquer prejuízo a saúde 

dos consumidores (OMS,  1995).   

De modo que o tratamento por radiação, quando devidamente controlado, não altera 

fisicamente a aparência, a forma ou a temperatura dos produtos, provocando alterações 

químicas insignificantes nos alimentos (VERRUMA-BERNARDI, SPOTO, 2003). Assim, o 

objetivo deste trabalho foi analisar a composição química, microbiológica e o perfil de ácidos 

do graxos em camarão branco do pacífico descabeçado irradiado e não irradiado. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Matéria prima 

Nesta pesquisa foram utilizados amostras de camarão (Litopenaeus vannamei) com 

peso  médio 10 a 12g cultivados na região litorânea de João Pessoa/PB, e transportado até o 

Laboratório de Ciências dos Alimentos da Universidade Federal Rural de Pernambuco–

UFRPE, onde foram selecionados, tratados e acondicionados em embalagens de polietileno 

com fechamento hermético (300g), e mantidos em caixas isotérmicas com gelo até o 

momento da radiação.  

 O processo de irradiação foi conduzido utilizando um radiador do tipo Gammacell® 

220Excel – MDS Nordion, cuja taxa de irradiação no momento da aplicação foi de 5,088 

kGy/h, tendo como fonte o Co
60

. Foram aplicadas doses de 2,3 e 4 kGy, sendo dose zero 

como controle. As amostras foram armazenadas sob refrigeração a 3±2ºC durante 20 dias. 

Para esta pesquisa foram selecionados três ensaios (camarão descabeçado dose 2 e 4 

aos 10 dias de armazenamento e dose 3 aos 15 dias de armazenamento), que apresentaram 

melhores índices de qualidades como pH; bases voláteis totais (BVT); substâncias reativas ao 

ácido tiobarbitúrico (TBARS) e análise do perfil de textura (TPA) no camarão descabeçado a 

partir dos resultados obtidos de um planejamento fatorial 2
2
 completo em análises 

anteriormente realizado. 

 

Determinações analíticas  

Composição centesimal: Os teores de umidade, cinzas e proteínas foram 

determinados utilizando a metodologia descrita nos itens nº 950.46.41, 920.153 e 928.08, 

respectivamente da AOAC (2000). Os lipídios totais foram extraídos pelo método descrito por 

Bligh e  Dyer (1959), utilizando-se extração com clorofórmio: metanol: água (1:2:1). 

Atividade de água (Aa): foi utilizado um analisador de atividade de água (Decagon, 

PawKit, Braseq) a 25°C. 

Cor: Foi determinada de acordo com a metodologia descrita por; Abularach Rocha; 

Felício (1998), utilizando-se um colorímetro digital Minolta (Modelo CR-200, Minolta, 

Osaka, Japan). Para leitura dos parâmetros L* (luminosidade), a* (intensidade de 

vermelho/verde) e b* (intensidade de amarelo/azul), foram fixadas as seguintes condições: 
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iluminante D65, ângulo de visão 8°, ângulo padrão do observador 10°, especular incluída, 

conforme especificações da Comission Internationale de L'éclairage (CIE, 1996). 

Colesterol: A preparação da amostra seguiu metodologia otimizada por Bragagnolo; 

Rodriguez-Amaya (1997), a qual consistiu em quatro etapas: extração dos lipídeos - realizada 

pelo método descrito por Folch, Less, Stanley (1957); saponificação, extração dos 

insaponificáveis e injeção do extrato lipídico. Utilizou-se cromatografia líquida de alta 

resolução (VARIAN, Waters 2690, California, USA), acoplado com sistema isocrático, 

coluna INESTISIL C18 (4,6 mm x 150 mm x 5 μm) para a determinação do teor de colesterol 

das amostras. 

 

Perfil de ácidos graxos: A metilação dos ácidos graxos presentes nos extratos lipídicos foi 

obtida a partir do método descrito por Folch, Less, Stanley (1957) e realizada seguindo a 

metodologia descrita por Hartman, Lago (1973). A identificação e quantificação dos ésteres 

de ácidos graxos foram realizadas por cromatógrafia gasosa (VARIAN 430-GC, California, 

EUA), acoplado com detector de ionização de chama (DIC), coluna capilar de sílica fundida 

(CP WAX 52 CB, VARIAN, Califórnia, EUA) com dimensões de 60m x 0,25mm e 0,25μm 

de espessura do filme. 

 

Análises microbiológicas 

As análises microbiológicas foram realizadas no Laboratório Experimental de Análise 

de Alimentos (LEAAL) do Departamento de Nutrição (UFPE). Foram investigados 

Staphylococccus coagulase positiva (UFC/g) de acordo com a AOAC, 2005; (Método: 

975.55), contagem padrão de micro-organismos psicrotróficos aeróbios (UFC/g) de acordo 

com a (AOAC, 2005; método 990.12) e Salmonella sp./25g (AOAC, 2005; Método: 967.26), 

de acordo com o estabelecido na Resolução - RDC nº 12 (BRASIL, 2001). 

Análises estatísticas 

As análises dos resultados foram realizadas no programa computacional Statística for 

Windows 7.0 (STATSOFT, 2004), com significância de 5% de probabilidade e comparação 

de médias pelo teste de tukey. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Os resultados referentes à composição química do camarão descabeçado analisados 

em matéria fresca são observados na Tabela 2. O teor de umidade, cinza da amostra controle 

foi estatisticamente inferior (p>0,05) as demais amostras. Lopes (2006) evidenciou este 

comportamento dos tratamentos ao trabalhar com essa mesma espécie nas doses de 1 e 3,5 

kGy.Os teores de umidade e de cinzas foram similares aos do estudo realizado por Sriket et al. 

(2007), que observaram teores de 77,21 e 1,47%, respectivamente, para o camarão branco. 

Pedrosa et al., (2001) encontraram teor de 88,34% de umidade em camarão marinho, valores 

mais elevados que os detectados nesta pesquisa.  

 

Tabela 2. Caracterização física e química do camarão descabeçado (g/100g de matéria 

fresca). 

Análises (%) Dia 10 Dia 15 

  CONTROLE DCB D2 DCB D4 DCBD3 

Umidade 76,14±0,08
 b
 77,43±0,12

ab
 76,89±0,91

ab
 77,510,38

a
 

Cinzas 1,08±0,07
b
 1,38±0,07

a
 1,57±0,05

a
 1,38±0,22

a
 

Proteínas 20,06±0,45
a
 20,40±0,02

a
 20,50±10,17

a
 19,56±0,08

b
 

Lipídeos 0,59±0,01
a
 0,50±0,04

b
 0,50±0,06

b
 0,49±0,01

b
 

Aa 0,99±0,00
a
 0,99±0,00

a
 0,99±0,00

a
 0,98±0,00

b
 

Colesterol 98,87±0,11
a
 99,07±0,14

a
 98,96±0,11

a
 98,95±0,13

a
 

Cor 
    

L* 42,26±0,63
a
 42,73±0,63

a
 43,19±0,48

a
 43,29±0,61

a
 

a* -6,27±0,62
abc

 -6,51±0,13
ab

 -7,05±0,52
a
 -5,88±0,29

c
 

b* 8,25±0,60
b
 11,25±0,32a 8,00±0,24

bc
 11,25±0,46

a
 

DCB D4- camarão descabeçado dose 4 KGy; DCB D2 – camarão descabeçado Dose 2KGy; DCB D3 –          

camarão descabeçado Dose 3KGy. Médias na  mesma linha seguidas com a  mesma letra indicam diferença 

não significativa ao nível de 5% de  significância pelo teste de tukey (p> 0,05). 

 

Valores mais baixos de umidade foram relatados por Furuya et al. (2006), para 

camarão Macrobrachium amazonicum (70,3%), enquanto teor de cinzas foi de1,50%. Em 

camarão Penaeus brasiliensis, o teor de cinzas de 1,05% foi próximo aos apresentados neste 

estudo (PEDROSA, 2001).  
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Os valores de lipídeos tiveram variação entre as doses estudadas (0,49 a 0,59%)  e 

apresentaram diferença significativa entre os tratamentos. Porém, foram inferiores aos 

relatados por Furuya et al. (2006), para o camarão (Macrobrachium amazonicum) inteiro 

(1,50%), e superiores aos de Kirchinik (2004) para a espécie Macrobrachium rosenbergii 

(0,21 a 0,32). 

O teor de proteína da amostra DCBD3 foi de 19,56 % . Em camarão branco percebeu-

se 18,80% e camarão tigre preto 17,10% de proteínas de acordo com Sriket et al. (2007); 

enquanto que em camarão d’água-doce, Furuya et al. (2006), encontraram valores médios de 

24,80%. De acordo com Karakoltsidis et al. (1995), as variações entre os valores obtidos para 

as características pesquisadas podem ser atribuídas ao tipo e à disponibilidade do alimento 

consumido pelos animais, a espécie, regiões de cultivo, clima, dentre outros fatores. 

A cor é um importante parâmetro para a determinação da qualidade do pescado. 

Quando o pescado é irradiado pode haver formação de produtos radiolíticos, os quais podem 

causar oxidação, resultando em descoloração ou off-flavor (POOLE; MITCHELE; MAYSE, 

1994). Contudo, neste experimento observa-se na Tabela 2 que na dose 3 kGy (DCBD3)  não 

houve alteração na cor inicial do camarão, e a radiação ionizante exerceu efeito positivo 

durante o período de armazenamento na manutenção das características originais do produto. 

O mesmo comportamento foi observado por Lopes (2006) em camarão branco do pacifico 

irradiado nas doses 1 e 3,5kGy. 

A atividade de água das amostras foi considerada elevada, mas corrobora aos dados da 

literatura para camarão in natura, sabendo que este teor pode variar de ≥0,98 para alimentos 

como carnes e pescados frescos.  

O teor de colesterol não teve redução significativa com as doses de radiação utilizadas. 

Observa-se que a concentração desta fração não teve diferença sgnificativa entre irradiados e 

não irradiados, equivalentes aos resultados encontrados por Moura, Tenuta-Filho (2002), cuja 

concentração de colesterol em camarão-rosa (Penaeus brasiliensis e Penaeus paulensis) foi de 

92 a 136mg/100g. Maiores valores foram relatados por Luzia (2000), em experimentos 

realizados com camarão sete barbas (Xiphopenaeus kryerl), com teores médios de 

165,38mg/100g no verão e 164,82mg/100g no inverno. Bragagnolo, Rodriguez-Amaya 

(2001), encontraram níveis de 114 a 139 mg/100g de colesterol em quatro espécies de 

camarão (Xiphopenaeus krayeri, Macrobrachium rosembergii, Penaeus brasiliensis e 

Penaeus schimitti).   
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O Perfil de ácidos graxos do camarão descabeçado e irradiado está apresentado na 

Tabela 3. Entre os ácidos graxos saturados o palmítico (16:0) encontra-se em maior 

concentração (19,35 a 20,20%), com destaque para a amostra DCBD4 com maior teor, 

seguido pelo ácido behênic e esteárico. Entre os monoinsaturados, os de maior frequência foi 

o oléico 18:1n-9, com 10,86 a 12,03%. O maior teor desse ácido foi observado na amostra 

DCBD2, e entre poliinsaturados o mais abundante foi o ácido linoleico 18:2 n-6 (12,88 a 

15,93).  

Na análise do camarão d’água-doce da espécie Macrobrachium amazonicum foram 

detectadas 36 variedades de ácidos graxos, sendo o mais frequente o ácido palmítico-16:0 

(18,2%), (FURUYA et al., 2006). As concentrações de ácidos graxos AGPI n-3 na carne de 

peixes pode variar de acordo com a espécie e dependem, especialmente, da dieta consumida 

pelo animal (MOREIRA et al., 2001). 

 

Tabela 2. Perfil de ácidos graxos de camarão descabeçado irradiado e não irradiado. 

Ácido graxo (%)  Dia 10 Dia 15 

 Controle DCB D2 DCB D4 DCB D3 

ÁGS  58,36±0,59b 58,53±0,08b 61,75±0,11a 57,55±0,18c 

C14:0  0,66±0,03a 0,56±0,04b 0,67±0,02a 0,61±0,03ab 

C15: 0 1,08±0,02a 0,75±0,03b 0,94±0,11a 0,98±0,06a 

C16:0  19,87±0,06b 19,35±0,08d 20,20±0,07a 19,68±0,06c 

C18:0  8,90±0,14b 9,60±0,18a 9,66±0,08a 9,31±0,10a 

C19:0 0,09±0,01b 1,86±0,06a 1,83±0,06a 1,78±0,05a 

C20:0  0,07±0,03c 0,57±0,05b 0,55±0,06b 1,78±0,04a 

C21:0 5,90±0,03a 5,03±0,02b 5,86±0,04a 2,78±0,07c 

C22:0  12,44±0,09b 11,83±0,10c 12,83±0,11a 11,65±0,09c 

C23:0 0,13±0,03a 0,14±0,02a 0,14±0,01a 0,13±0,03a 

C24:0  9,22±0,06a 8,84±0,04c 9,07±0,03b 8,85±0,03c 

ÁGMI  23,77±0,08a 23,07±0,02b 22,68±0,13c 21,65±0,09d 

C14:1 n-9t  0,12±0,02a 0,08±0,01b 0,10±0,02ab 0,11±0,01ab 

C15:1 1,82±0,03a 1,61±0,05b 1,65±0,03b 1,70±0,03b 

C16:1  2,42±0,03a 1,72±0,04d 2,22±0,03b 2,03±0,04c 

C17:1 2,64±0,04a 2,57±0,06ab 2,58±0,05ab 2,46±0,06b 

C18:1 n-9  11,51±0,06b 12,03±0,05a 10,86±0,06c 11,35±0,07b 

C18:1n- 11 4,02±0,05a 3,54±0,03b 3,91±0,05a 3,64±0,04b 

C20: 1n- 9 1,06±0,02b 1,31±0,06a 1,20±0,06a 0,18±0,03c 

C22:1n- 9 0,18±0,01b 0,21±0,01a 0,16±0,01b 0,18±0,01b 

ÁGPI  14,04±0,03b 16,43±0,11a 13,45±0,18c 14,30±0,21b 

C18:2 n-6  13,51±0,13b 15,93±0,09a 12,88±0,06c 13,72±0,13 

bC18:3  0,10±0,01b 0,08±0,01b 0,08±0,01b 0,15±0,01a 
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C20: 4 n-3 0,43±0,01b 0,42±0,01b 0,49±0,03a 0,43±0,01b 

1AGS – Somatório dos Ácidos Graxos Saturados; AGMI: Somatório dos Ácidos Graxos Monoinsaturados; 

AGPI: Somatório dos Ácidos Graxos Poli-insaturados. 2Adaptado de Estévez et al. (2004a); 3Adaptado de 

Madruga (2009); NR: Não Referenciado. Médias na  mesma linha seguidas com a  mesma letra indicam 

diferença não significativa ao nível de 5% de  significância pelo teste de tukey (p> 0,05) 

 

 

3.1 Avaliação microbiológica 

 

As amostras irradiadas nas doses de 2, 3 e 4 kGy em camarão descabeçado foram 

consideradas aceitas para consumo, uma vez que as contagens microbianas foram inferiores 

ao limite estabelecido na legislação. Os resultados deste estudo corroboram com os dados 

obtidos por Sireno et al. (2010), em que constataram que a evolução da cinética bacteriana nas 

amostras irradiadas foi inversamente proporcional à dosagem de radiação efetuada, 

demonstrando a eficácia da radiação ionizante na diminuição de microrganismos no alimento 

estudado. De acordo com a legislação brasileira, o limite de tolerância de amostra indicativa 

para consumo em pescado in natura, resfriado ou congelado é fixado nos seguintes valores: 

10
3
UFC g-1 para Staphylococcus coagulase positiva, ausência de Salmonella sp. e bactéria 

heterotrófica aeróbica psicrotrófica (BHAP), e para frutos do mar é de 10
7
UFC g

-1
 (BRASIL, 

2001; ICMSF, 1986). 

 

CONCLUSÕES 

A comparação da composição química do camarão irradiado com o não irradiado 

demonstrou não haver perda elevada dos nutrientes, especialmente no que se refere ao teor de 

colesterol. A radiação exerceu efeito positivo na cor por manter as características originais do 

camarão descabeçado. O teor de colesterol permaneceu inalterado com o uso da radiação 

ionizante. 

De acordo com o perfil dos ácidos graxos, o ácido poliinsaturado que teve maior 

quantidade foi o linoleico 18:2 n-6 (12,88 a 15,93), encontrado no camarão irradiado com  

dose de 2 kGy. A maior concentração de ácidos graxos saturados foi de ácido palmítico (16:0) 

e do monoinsaturado foi do ácido oléico 18:1n-9, no camarão descabeçado dose 4kGy e dose 

2kGy respectivamente. 

As contagens de microrganismos foram inferiores ao limite estabelecido na legislação, 

sendo quanto maior a dose menor o crescimento para todos os microrganismos analisados. 
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Assim, pode-se concluir que a radiação ionizante foi eficiente na conservação do camarão, 

Litopenaeus vannamei por assegurar a manutenção da composição química e a qualidade 

microbiológica deste alimento. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A radiação ionizante em camarão descascado (DCC) e descabeçados (DCB) assegurou 

maior estabilidade nos parâmetros de qualidade, pH, Bases voláteis totais (BVT), Substâncias 

reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) e análise do perfil de textura (APT) (dureza, 

mastigabilidade, elasticidade e coesividade) 

 

As amostras irradiadas demonstraram maior vida de prateleira e segurança 

microbiológica durante o armazenamento do que o produto refrigerado convencional. 

 

Comparação da composição química do camarão irradiado com o não irradiado 

demonstrou não haver perda dos nutrientes, destacando-se o teor de proteínas das amostras. A 

radiação exerceu efeito positivo na cor por manter as características originais do camarão. O 

teor de colesterol permaneceu inalterado com o uso da radiação ionizante. 

 

De acordo com o perfil dos ácidos graxo, o ácido poliinsaturado que se destacou foi o 

ácido linoleico 18:2 n-6 , e a maior concentração de ácidos graxos saturados foi de ácido 

palmítico (16:0) e do monoinsaturado foi do ácido oléico 18:1n-9. 

 

A radiação ionizante nas doses 2, 3 e 4 mostrou-se promissora como método na 

conservação do camarão branco do pacífico, exercendo influência positiva na manutenção da 

composição química deste alimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

APÊNDICE A – Artigo sumetido a revista Journal of Aquatic Food Product Technology 

 

Evaluation the radiation doses and shelf live times on the preservation of Pacific white shrimp 

(Litopenaeus vannamei) using a complete 2
2
 factorial planning 

 

Effects of gamma radiation on the preservation of shrimp 

  

Ana Carla da Silva Caetano Pereira
1
,Samara Alvachian Cardoso Andrade

2
, Enayde Almeida 

de Melo
3
,Flávia Rodrigues Bezerra de Lima

3
, Josenilda Maria da Silva

4
 and José Marcelino 

Oliveira Cavalheiro
1 

 

1
Department of Food Engineering. Technology Center. Federal University of Paraiba, João 

Pessoa, Brazil.  

 

2
Department of Engineering Chemistry .

 
Federal University of Pernambuco, Recife, Brazil 

 

3
 Department of Domestic Science.

 
Federal Rural University of  Pernambuco, Recife,  Brazil 

 

4
 Regional Center of Nuclear Sciences - RCNS/NE. Recife,  Brazil 

 

Address correspondence to José Marcelino Oliveira Cavalheiro. Department of Food 

Engineering. Technology Center. Federal University of Paraiba – Campus I – s/n – University 

City –58051-270 – João Pessoa - PB – Brasil email: jmarcelin@uol.com.br  

 

ABSTRACT 

The general objective of this work was to evaluate the effects of different doses of gamma 

radiation (2, 3, and 4 kGy) and storage times applied to peeled, wrapped, and refrigerated 

shrimp (3 °C ± 2 °C) on the following endpoints: pH, BVT, TBARS, and texture profile 

analysis (hardness, chewiness, elasticity, and cohesiveness). The assays were performed 

according to a 2
2
 complete factorial design with four factorial points (levels +1 and -1) and 

three central points (level 0), totaling seven trials. The pH and BVT measurements obtained 

were within the standards required by law. The pH did not suffer the influence of any of the 

studied variables. The BVT and TBA were positively influenced by the storage time and 
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negatively by the radiation dose. The texture profile presented the best results with the highest 

doses of radiation. The results showed that the highest doses (3 and 4 KGy) combined with 

the shortest shelf life tested were most effective in the inhibition of products that cause shrimp 

deterioration (Litopenaeus vannamei). The use of gamma radiation was effective in the 

conservation of fresh shrimp. 

Keywords: gamma radiation, total volatile bases, texture profile analysis, crustacean 

 

INTRODUCTION 

Shrimp cultivation is one of the fastest growing sectors in aquaculture. In 2009, the 

total worldwide shrimp production was 6.6 million tons (FAO, 2012). In Brazil, this industry 

currently directs almost the entire production to the domestic market, which in 2010 absorbed 

97.1% of the national production. The consumption of shrimp, per capita in Brazil grew from 

0.06 kg in 1999 to 0.402 kg in 2010 (ABCC, 2012). 

Shrimp (Penaeus spp.) is one of the most widely consumed aquatic products for their 

high nutritional value and delicious taste, especially in industrialized countries. In addition, 

shrimp is the most important seafood marketed worldwide (OOSTERVEER, 2006).  

Seafood, in general, is the product most susceptible to deterioration among products of 

animal origin. Such perishability can be explained by the presence of autolytic enzymes 

present in fish and low acidity level in the flesh, favoring microbial growth (AMAYA, et al., 

2007).  

Irradiation stands out among the preservation methods available to extend the 

commercial shelf life of foodstuff because it decreases public health risks by reducing 

microbial growth and chemical processes responsible for early degradation. Moreover, this 

method produces high microbial lethality rates, has great penetration into the core of the 

product, can be applied in cold temperatures, and does not present harmful effects on the 

product’s quality when properly applied (BYUN et al., 2002; GOMES et al., 2008). 

The quality and freshness of fish can be assessed by sensory, microbiological, or 

physical-chemical methods; however, due to the subjectivity of sensory methods and delay 

and high costs for performing microbiological testing, chemical methods that quantify the 

products responsible for the deterioration have been favored. The most used chemical analysis 

includes the determination of pH, total volatile bases (TVB), trimethylamine (TMA), and 

thiobarbituric acid reactive substances (TBARS). TBARS is used as an indicator of lipid 

oxidation levels and quantifies malonaldehyde, which is one of the main products formed 
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during the oxidative process (BRAZIL, 1981). The detection of progressive changes in these 

substances in fish muscle during storage is the first requirement to consider such substances 

as potential indexes of freshness (LAPA- GUIMARÃES, 2005). 

The loss of texture and color during storage results from the effects of microorganisms 

and enzymes that occur in fish. The breakdown of proteins induces the loss of texture, which 

can be determined by the texture profile analysis also known as TPA (NIAMNUY et al., 

2007; THOMAS et al., 2007). 

This study evaluated the effects of different doses of gamma radiation (2, 3, and 4 

kGy) and shelf life times (days) on the physical and chemical parameters of peeled shrimp 

(Litopenaeus vannamei).  

  

MATERIALS AND METHODS 

Samples and testing procedures  

The shrimp samples (Litopenaeus vannamei) used in the study were acquired from a 

shrimp farm located in the coastal region of João Pessoa-PB, packed in ice and transported to 

the Food Physical-Chemical Analysis Laboratory at the Federal Rural University of 

Pernambuco-UFRPE. The shrimp samples were washed, and peeled (shell and head). The 

samples were subsequently packed into polyethylene bags with the capacity of 300 g 

hermetically sealed, and identified; these bags were kept in ice coolers in a 1:3 ice/shrimp 

ratio to sustain refrigeration temperatures (± 4° C) until the moment of irradiation.  

  

Irradiation treatment  

The irradiation procedure was coordinated by the Regional Center of Nuclear Sciences – 

CRCN/NE, located in Recife/PE, using an irradiator located at the Federal University of 

Pernambuco (UFPE), model Gammacell ® 220Excel-MDS Nordion. The radiation rate used 

was 5.088 kGy/h through a Cobalt60 source. Doses of 2, 3, and 4 kGy were applied targeting 

disinfection. The irradiated shrimps were kept under refrigeration (3 ± 2 °C) for 20 days.  

  

Experimental Design 

A complete 2
2
 factorial planning with 3 central points was used totaling 7 assays 

(Table 1) with the purpose of evaluating the influence of radiation doses (KGy) and storage 

times (days) on pH, total volatile bases (TVB), thiobarbituric acid reactive substances 

(TBARS), and texture profile analysis (TPA) (hardness, chewiness, elasticity, and 
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cohesiveness) in peeled headless shrimps. These are important parameters for quality control 

of fresh shrimp. The obtained data were adjusted to the following polynomial equation: 

  DTTDSVY 12210,  
               

Equation 1
 

Where βn are the regression coefficients, y is the response in question (physical and chemical 

analysis), and D and T are dose and shelf life time variables, respectively.  

 

Statistical analyses 

The analyses were conducted using the Statistica software for Windows 7.0 

(STATSOFT, 2004), adopting a probability significance level of 5%.  

The experimental assays were subjected to the determinations listed below with the 

goal to define the best conditions and process.  

Analytical determinations  

The physical-chemical analyses were performed to evaluate the degree of 

deterioration. The determination of total volatile bases (BVT) was performed through the 

precipitation of protein nitrogen with trichloroacetic acid, where the filtrate containing the 

volatile nitrogen is alkalinized, and the volatile bases are distilled by steam drag, received in 

boric acid solution and titrated with standard acid solution (BRASIL, 1981). The 

determination of thiobarbituric acid reactive substances (TBA) was carried out according to 

Tarladgis et al., (1960), and the pH determination via a potentiometer previously set 

(BRASIL, 1981). 

The texture profile analysis (TPA) was performed using a texture analyzer (Texture 

analyzer-TP3, Brookfield brand) equipped with HDP/BSK stainless steel blades adjusted to 

cut the sample at a speed of 2 mm/s. Measurements were taken from five samples in each 

treatment. According to Niamnuy et al. (2007), the parameters were calculated as follows: 

chewiness was calculated as the product of cohesion, hardness, and elasticity, whereas 

cohesiveness represented the extent to which a material can be deformed before rupturing, 

and the specific values between the first and second compression pressure were indicated as 

elasticity.  

RESULTS AND DISCUSSION 

The responses of the dependent variables pH, TVB, TBARS, and texture profile 

(hardness, chewiness, elasticity, and cohesiveness) are presented in Table 2.  

The data analysis (Table 2) indicated that the pH in the samples was not affected by 

the shelf life time and different doses of radiation. In Brazil, the official limit for pH range in 
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fresh fish is from 6.5 to 6.8, according to the law enforcement article 443 RIISPOA 

(BRASIL, 1997). As these values change from neutral to alkaline, the product becomes unfit 

for consumption (OGAWA; MAIA, 1999). Mendes et al., (2005) considered shrimps 

(Parapenaeus longirostris) at pH values equal or less than 7.9 as acceptable for consumption 

when sensory attributes were correlated.  

In the shrimp species Macrobrachium rosenbergii, Leitão; Rios (2000) observed pH 

variation between 7.7 and 8.4 in samples stored at 0 °C and 5 °C, respectively; no difference 

between the storage temperatures was detected.  

According to Table 3 and Figure 1A, the TVB values were positively influenced by 

the shelf life time i.e. the longer the shelf life, the higher the TVB level. According to 

Sikorski (1994), this occurs because of the gradual increased activity in enzymatic and 

microbial processes during storage. The radiation doses negatively influenced the TVB levels; 

higher doses produced lower TVB levels. These data demonstrated the degree of freshness in 

these samples because they were below the limit of 30 mg N/100 g, established by RIISPOA 

(BRASIL, 1980) as suitable for consumption. Kirschnik; Viega (2004), observed that the 

TVB indexes in freshwater shrimps (Macrobrachium rosenbergii) stocked without ice contact 

increased significantly throughout storage time, reaching 27.10 mg N.100 g, and thus altering 

the quality of this product. Moura et al., (2003) reported average values of TVB in pink 

shrimp (P. brasiliensis) non-irradiated, marketed in São Paulo 27.6 and 73.0 mgN/100g
-1

 of 

this shrimp muscle. Since this is higher than the values presented in this study.  

The shelf life time and radiation dose influenced the level of TBARS (Table 3 and 4); 

longer storage time and smaller dose produced higher TBARS levels (Figure 1B). Abreu et al, 

(2010), evaluated irradiated (doses 2, 4, and 6) shrimp (Litopenaeus vannamei), and observed 

0.2 mg malonaldehyde.Kg content in all samples. Cui et al., (2011) analyzed shrimp 

(Litopenaeus vannamei) submitted to different treatments for water activity reduction and 

observed levels of 0.3 and 0.4 mg of malonaldehyde.Kg at 10 and 20 days of storage, 

respectively.  

According to Cadun et al. (2005), shrimp presenting TBARS values smaller than 3 

mg.malonaldehyde.kg
1
 are considered of good quality. 

Hardness is one of texture’s parameters that are measured by submitting the food to 

compression and analyzing the force-time curve considering the maximum force applied to 

the samples as a parameter (ESTELLER et al., 2004). As shown in Figure 2 and Table 3, 

hardness was positively influenced by the radiation dose; higher doses lead to higher hardness 
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levels. The shelf life time negatively influenced hardness; shorter shelf life time produced 

higher levels of hardness. 

This negative influence of the shelf life time was expected probably because of water 

losses in the muscle affecting texture. Cui et al. (2011), evaluating shrimp (Litopenaeus 

vannamei) under different water activity reducing agents observed hardness values between 

750 gf and 360 gf at time zero and 20 days of storage time, respectively. Sreenath et al., 

(2007)  reported 2,500 gf for hardness in raw fresh shrimp (Penaeus indicus).  

 Kanatt et al. (2006), did not observe significant changes in the textural properties of 

marinated and irradiated (2.5 kGy) shrimps (Penaeus indicus) at room temperature (25° C) 

when investigating the effects of ionizing radiation. Hardness values between 1910 gf and 

2030 gf were reported by Abreu et al. (2009), in shrimp irradiated with 2 and 4 KGy, 

respectively. 

According to the data presented in Figure 2B and 3A, chewiness and elasticity were 

influenced by the shelf life, with a negative sign, i.e. the longer the storage time, the lower the 

chewiness and elasticity. On the contrary, the positive influence of the radiation dose on these 

parameters were observed (higher doses led to increased chewiness and elasticity). 

Cohesiveness was influenced by the radiation dose only with a positive sign (Figure 3B). 

These responses might have been influenced by the effect of the final pH, which acts on the 

softness of the flesh through its action on proteolytic enzymes causing texture reduction as the 

final pH increases (WATANABE; DEVINE 1996).  

There are few studies on texture profile in shrimp. In a study with the species 

Litopenaeus vannamei, covered with different water activity reducing agents, the following 

values were observed between 450 and 50 mJ for chewiness; 0.9 and 0.7 mm for elasticity, 

and 0.4 and 0.6 mJ for the cohesiveness, at time zero and 20 days of storage, respectively 

(CUI, et al., 2011). Sreenath et al. (2007), reported cohesiveness of 0.4 and elasticity of 0.9 

mm in fresh raw shrimp (Penaeus indicus). These values are significantly below those 

observed in this present study. 

 

CONCLUSION 

The use of gamma radiation was effective in the preservation of fresh shrimp because 

the pH and BVT remained below the limits recommended by the current legislation. The 

highest radiation doses (3 and 4 KGy) were most effective in inhibiting products that cause 

deterioration in shrimp (Litopenaeus vannamei) when kept under refrigeration (3 ºC ± 2, for 
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10 and 15 days). Under these conditions, the texture profile in the studied shrimp samples 

presented the best results. 
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Table 1: Complete factorial planning type 2
2 

with encoded and decoded values. 

  Encoded/decoded values  

Assay Dose T (days) 

1 2(-1) 10 (-1) 

2 4 (1) 10 (-1) 

3 2(-1) 20 (1) 

4 4 (1) 20 (1) 

5 3 (0) 15 (0) 

6 3 (0) 15 (0) 

7 3 (0) 15 (0) 

 

 

 Table 2. Results for the dependent variables assessed from the application of the 2
2
               

factorial planning in peeled shrimps. 
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Table 3. Effects of variables obtained for the physical and chemical analysis in peeled shrimp 

 pH TVB 

** 

TBARS 

*** 

Hardnes

s 

Chewines

s 

Elasticit

y 

Cohesivenes

s 

Mean 6.50 19.13

8* 

0,713* 1411.14* 372,76* 25,52* 1,021* 

(1) 

Radiatio

n dose 

NS -3.76* -0,105* 196.00* 50.63* 1.095* 0,355* 

(2) Shelf 

life time 

NS 6.35* 0,075* -124.00* -160.37* -9.95* NS 

1e2 NS -2.68* NS -89.00* -37.63* NS -0,255* 

R
2
 0.87

5 

0.995 0,922 0.993 0,998 0,998 0,997 

NS: not significant (p>0,05); *Significant at 5% level; ** total volatile bases ; *** Thiobarbituric acid reactive 

substances;   
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Table 4 . ANOVA table showing the variables as a linear and  

interaction terms  on each response variable. 

 SS  df MS F  

pH 

Model 0.0002 3 0.0002 6.75 (NS) 

Residual 0.000071 3 0.00002  

Lack of fit 0.0002 1 0.0002 0.75 (NS) 

Pure Error 0.00007 2 0.00002  

Total 0.000271 6  R
2 

= 0.875 

BVT** 

Model 61.642 3 20.547 234.82* 

Residual 0.324 3 0.108  

Lack of fit 0.149 1 0.149 1.70 (NS) 

Pure Error 0.175 2 0.0875  

Total 61.966 6  R
2 

= 0,995 

TBARS*** 

Model 0.018 3 0.006 24* 

Residual 0.0015 3 0,0005  

Lack of fit 0.001 1 0.001 4(NS) 

Pure Error 0.0005 2 0.00025  

Total 0.0195 6  R
2 

= 0,922 

Hardness 

Model 61713.00 3 20571.00 310.11* 

Residual 429.86 3 143.29  

Lack of fit 297.19 1 297.19 4.48(NS) 

Pure Error 132.67 2 66.335  

Total 62142.86 6  R
2 

= 0.993 

Chewiness 

Model 29697.96 3 9899.32 1578.84* 

Residual 34.74 3 11.58  

Lack of fit 22.20 1 22.20 3.54(NS) 

Pure Error 12.54 2 6.27  

Total 29732.70 6  R
2 

= 0.998 

Elasticity 

Model 100.871 3 33.624 730.96* 

Residual 0.113 3 0.038  

Lack of fit 0.021 1 0.021 0.456(NS) 

Pure Error 0.092 2 0.046  

Total 100.984 6  R
2 

= 0.998 

Cohesiveness 

Model 0.191 3 0.064 256* 

Residual 0.0006 3 0.0002  

Lack of fit 0.0001 1 0.0001 0.4(NS) 

Pure Error 0.0005 2 0.00025  

Total 0.1916 6  R
2 

= 0.998 

                    SS = Sum of squares; df = grau de liberdade; MS = Mean Square ;NS: non-significant. *       

                     Significant at 5% level. ** total volatile bases . *** Thiobarbituric acid reactive  
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Figure 1. Response surfaces. A) TVB (mgN/100 g) and B)Thiobar- 

bituric acid reactive substances (TBARS)  (mg malonal 

dehyde/Kg) as a function of irradiation doses and shelf life 

 times in peeled shrimps. 
 

 

A 
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Figure 2. Response surfaces. A)Hardness (g/f) and B) chewiness 

 (mJ) as a function of irradiation doses and shelf life times 

 in peeled shrimps. 
 

 

 

A 

B 



128 
 

 

 

Figure 3. Response surfaces. A) elasticity (mm) and B)cohe- 

     siveness (mJ) as a function of irradiation doses and 

     shelf life times in peeled shrimps. 
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ANEXO A – Comprovante artigo sumetido a revista Journal of Aquatic Food Product 

Technology 
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ANEXO A – Comprovante artigo submetido a revista Ciência Rural 

 

 

 


