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RESUMO 

BRASILEIRO, O. L. Avaliação funcional e nutricional do concentrado protéico e 

da farinha liofilizada obtidos de resíduo de camarão (Litopenaeus vannamei), 2013, 

87f. Tese (Doutorado em Ciência e tecnologia de Alimentos), Centro de Tecnologia, 

Universidade Federal da Paraíba – João Pessoa. 

A indústria de alimentos busca novas fontes alimentares para suprir as necessidades do 

consumo humano a nível mundial e com o beneficiamento do camarão gera uma grande 

quantidade de resíduos provenientes da indústria do pescado podendo ser facilmente 

transformados em co-produtos. Nesta pesquisa objetivou-se avaliar as propriedades  

funcionais e nutricionais da farinha liofilizada e concentrado protéico elaborados de 

resíduos de camarão. A matéria prima empregada neste estudo foi constituída de 

resíduos (cefalotórax) de camarão Litopenaeus vannamei provenientes de unidades 

beneficiadoras da região litoral de João Pessoa - PB e transportado ao LDPP 

(Laboratório de desenvolvimento de produtos Pesqueiro), Centro de Tecnologia - CT – 

UFPB. O concentrado protéico foi obtido por extração etanólica e posteriormente 

submetido à secagem em estufa a 70°C e a farinha foi  pelo processo de liofilização do 

resíduo. Os teores de umidade, cinzas, proteínas e cálcio apresentaram uma diferença 

significativa entre as amostras de resíduo in naturas (IN) e as amostras de concentrado 

protéico e farinha liofilizada. O teor de proteínas do concentrado protéico (CP) e da  

farinha liofilizada (FL) apresentou um aumento significativo em relação ao teor protéico 

do resíduo (IN), mostrando assim que os métodos empregados no processo e 

concentração protéica elaboração foram eficiente. Com relação às propriedades 

emulsificantes houve variações para ambas as amostra em relação à variação dos índices 

de  pH onde apresentou maior capacidade emulsificante no pH 3.0 e a menor em pH 8.0 

já para a atividade emulsificante obteve-se o menor valor no pH 4.0. Podemos sugerir o 

uso destes co-produtos na indústria de emulsões cárneas, maioneses, coberturas 

emulsificadas para saladas e para retenção de “flavor” como também em produtos 

cárneos emulsificados (linguiças, salsichas, patês). Na determinação de aminoácidos, 

ambas as amostras apresentaram tantos aminoácidos não essenciais como os essenciais. 

Com relação às análises microbiológicas as amostras estavam dentro dos padrões 

aceitáveis pelos órgãos reguladores da indústria alimentícia. O pico de viscosidade 

máxima tanto para o concentrado protéico como para a farinha liofilizada apresentaram 

semelhanças comparados a outra fontes alimentícias. As amostras apresentaram 03 

etapas de transição endotérmica e de perda de massa apresentando assim um 

comportamento termogravimétrico equivalentes a outros alimentos. 

 

Termos para indexação: Camarão, resíduo, fonte alimentar, concentrado protéico, 

farinha liofilizada. 

  

  

 



ABSTRACT 

BRASILEIRO, O. L. Functional assessment and nutritional protein concentrate 

and lyophilized flour obtained from shrimp waste (Litopenaeus vannamei), 2013, 

87f. Thesis (in Food Science and Technology), Technology Center, Federal University 

of Paraíba - João Pessoa. 

 

The food industry is seeking new food sources to meet the needs of human 

consumption worldwide and the shrimp processing generates a lot of waste from the 

seafood industry can be easily transformed into co-products. This research aimed to 

evaluate the functional and nutritional properties of lyophilized flour and protein 

concentrate produced from shrimp waste. The raw material used in this study consisted 

of waste (carapace) of shrimp Litopenaeus vannamei and location of packing from the 

coastal region of João Pessoa - PB and transported to LDFP (Laboratory of Fishery 

Product Development), Technology Center - CT - UFPB. The protein concentrate was 

obtained by ethanolic extraction and then subjected to oven drying at 70 ° C and the 

flour was by lyophilization of the residue. The moisture, ash, protein and calcium 

showed a significant difference between the samples of residue in naturas (IN) and 

samples of lyophilized flour and protein concentrate. The protein content of the 

concentrated protein (PC) and lyophilized flour (LF) showed a significant increase in 

relation to the protein content of the residue (IN), thus showing that the methods used in 

process development and protein concentration were efficient. Regarding the 

emulsifying properties were variations for both sample compared to the variation in pH 

which showed higher emulsifying capacity at pH 3.0 and lowest at pH 8.0 for 

emulsifying activity already obtained the lowest value at pH 4.0. We suggest the use of 

these co-products in the industry carnies emulsions, mayonnaise, emulsified toppings 

for salads and retention "flavor" as well as in emulsified meat products (sausages, 

sausages, pates). In the determination of amino acids, both samples showed many non-

essential amino acids and essential amino acids. Regarding microbiological samples 

were within acceptable standards by regulators of the food industry. The maximum 

viscosity peak for both protein concentrate as lyophilized for flour showed similar 

compared to the other dietary sources. Samples showed endothermic transition stages 

03 and mass loss, thus presenting a behavior equivalent to thermogravimetric other 

foods. 

 

Index terms: Shrimp, waste, food source, protein concentrate, flour lyophilized. 
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1. INTRODUÇÃO 

O aproveitamento e agregação de valores aos co-produtos oriundos do processamento 

de alimentos representam uma fonte alternativa como insumos aplicáveis na indústria 

alimentícia, farmacêutica e ração animal. Na indústria do pescado uma grande parte é perdida 

especialmente em pesca de pequeno porte, havendo assim a necessidade do investimento em 

tecnologias capazes de transformar os co-produtos matéria prima alimenticia com elevado 

valor econômico. Pesquisas vêm sendo realizadas objetivando o aproveitamento destes 

subprodutos na forma de alimentação humana, ração animal e fertilizantes ou produtos 

químicos. Aliados ao crescimento da aqüicultura especificamente a carcinicultura, a 

preocupação e o interesse dos consumidores com uma alimentação saudável vem aumentando 

o que torna os produtos e co-produtos à base de pescado uma excelente alternativa fonte 

protéica tendo em vista sua composição química rica em proteínas e baixos teores de lipídeos. 

A indústria alimentícia, paralelamente ao valor nutricional, apropria-se de 

propriedades funcionais das proteínas para produzir alimentos com requintes estéticos e de 

sabores para atender aos consumidores, especialmente do mercado ocidental. 

 O preparo de farinhas e concentrados protéicos para fins alimentícios é feito em todo o 

mundo e vem sendo realizado por processos químicos, enzimáticos e microbianos que levam 

a um menor custo e maior digestibilidade das proteínas.  Estes concentrados protéicos e /ou 

hidrolisados se destinam a fins especiais como a alimentação humana e obtenção de peptona 

para meios de cultura. As proteínas do pescado apresentam como características relevante um 

alto valor nutricional, com todos os aminoácidos, sendo a lisina considerado o aminoácido 

“starter” do processo digestivo necessário na dieta humana. A quantidade, dependendo da 

espécie de pescado, varia de 15 a 25% (OETTERER, SOUZA, 1994). 

O perfil de aminoácidos é altamente significativo no concentrado, porém em sua 

elaboração pode haver perdas devido aos processos de hidrólise e rancificação durante a 

secagem, mas a estabilidade das proteínas pode ser obtida pela remoção da água 

(desidratação) e a liofilização é um método mais adequado utilizado para a preparação de 

proteínas desidratadas com previsibilidade de manter as proteínas estáveis por longo período 

de armazenamento em temperaturas ambientes com maior vida de prateleira, pois esta técnica 

de secagem permite desidratar o produto sem passar pelo processo de calor. 
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Segundo numa produção de 90.190 toneladas de camarão são descartadas 29.760 

toneladas de cabeças na natureza com isto poluindo rios e alterando o meio ambiente, 

necessitando portanto de investimento no aproveitamento deste resíduo (GUILHERME, 

CAVALHEIRO, SOUZA, 2007). O resíduo (co-produto) de camarão com baixo valor 

econômico torna-se uma fonte de poluição ambiental, gerando custos adicionais no seu 

descarte, reduzindo o lucro de produção, assim o baixo uso deste subproduto continua sendo 

um problema de custo para produção global (CAVALHEIRO, SOUZA, BORA, 2007).    

O camarão marinho cultivado em cativeiro representa hoje uma nova ordem econômico-

social  no meio rural do litoral brasileiro onde a relação produto/mercado vem sendo 

estabelecida de forma madura e responsável, motivo pelo qual, essa atividade vem atingindo 

altos níveis de produtividade. A distribuição de fazendas pelo nordeste, assim como, os 

resultados alcançados chamam a atenção, não só do mercado interno, como também nos 

posiciona como referência no mercado mundial (BATISTA, 2008).  

Portanto, pelo o fato da haver a necessidade do investimento tecnológico nesta cultura, 

este estudo objetivou transformar e agregar valor ao co-produto do camarão, incentivar uma 

possível utilização na indústria de alimentos e maior produção da carcinicultura evitando 

desperdícios na produção, reduzir o impacto ambiental e contribuir socialmente. 
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2.OBJETIVOS 

 

2.1 OJETIVOS GERAIS 

Elaborar co-produtos, concentrado protéico e a farinha liofilizada, do resíduo de camarão 

(Litopenaeus vannamei) e determinar as propriedades funcionais e nutricionais. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Concentrar por extração alcoólica e liofilização, as proteínas do resíduo (cefalotórax) do 

camarão 

● Caracterizar quimicamente e determinar as propriedades funcionais e nutricionais 

● analisar os aminoácidos (aminograma)  

● Analisar as propriedades funcionais (solubilidade, capacidade de absorção de água e óleo) 

● Analisar as propriedades emulsificantes 

● Determinar a carga microbiana conforme a legislação vigente 

● Analisar a estabilidade térmica dos co-produtos 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

As políticas agrícolas num processo onde a economia nacional se inserem no mundo 

globalizado, devem visar excedentes agrícolas exportáveis de forma a ampliar a oferta de 

alimentos a preços competitivos no mercado internacional uma vez que políticas de segurança 

alimentar e nutricional estão ancoradas na produção de alimentos e no aumento da renda, de 

forma que o crescimento do consumo alimentar se processe de modo sustentável garantindo 

assim uma produção de alimentos seguros do ponto de vista nutricional e sanitário. 

 A produção do camarão marinho no Brasil foi iniciada na década de 70, na região 

Nordeste com a utilização das espécies nativas Litopenaeus schmitti, Farfantepenaeus subtilis 

e Farfantepenaeus paulensis (NUNES; PARSONS, 1999). A carcinicultura brasileira, porém, 

começou a adquirir caráter tecnológico apenas no final da década de 80 com a introdução, 

adaptação e disseminação da espécie Marsupenaeus japonicus, de origem asiática (ROCHA, 

1998). 

 Os camarões marinhos formam um grande grupo composto de aproximadamente 

2.500 espécies, embora, somente cerca de 340 são importantes a nível comercial (PÉREZ-

FARFANTE, 1988). Na família Penaeidae são encontradas as espécies mais relevantes para o 

cultivo em cativeiro, dentre as quais os camarões Penaeus monodon, Fenneropenaeus 

chinensis e Litopenaeus vannamei. Juntas, estas espécies contabilizaram no ano de 2000, 86% 

do volume total das 1.087.111 toneladas produzidas em fazendas de cultivo (TACON, 

NATES, McNEIL, 2005). A produção mundial de camarão em 1998 (3.629,976 toneladas) 

com evolução para o ano de 2008 (6.519,671 toneladas) e destas 52,13% foram provenientes 

da produção de cultivo conforme dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

alimentação (FAO, 2010) 

         No Brasil, ao contrário do que ocorreu em outras partes do mundo, a produção 

praticamente estabilizou-se na última década, oscilando ao redor de 500 toneladas anuais 

(FAO, 2002). Este comportamento ocorreu devido ao encerramento das atividades de grandes 

empresas do setor e a falta de oferta de pós-larvas nos últimos anos da década de 90. Segundo 

dados da Associação Brasileira de Criadores de Camarão (ABCC, 2010) a carcinicultura 

aumentou sua produção em média 13.18% entre os anos de 1998 a 2008 enquanto que a 

produção pelo extrativismo desse produto aumentou apenas 1,57% sendo importante investir 
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cada vez mais na modalidade carcinicultura para assim suprir as necessidades do mercado 

interno. 

 A atividade produtiva da carcinicultura tem sido prejudicada pela má imagem do produto, 

criada pela expectativa de lucro exagerado e pela baixa qualidade do camarão na estocagem e 

comercialização onde pode ocorrer alterações no sabor e textura, portanto é necessário um 

melhor aproveitamento e desenvolvimento tecnológico para utilização dos crustáceos em 

geral na alimentação humana (CARVALHO FILHO, 2000). O panorama atual das 

exportações brasileira conforme dados do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio – MDIC, mostra que houve um decréscimo do ano de  2003 a 2012 como podemos 

ver na figura 1. 

Figura 1 – Desempenho das exportações de camarão cultivado – 1998-2012 

 

Fonte: AliceWeb, 2013 

Segundo dados publicados pela  ABCCA, 2013 as vendas destinadas ao consumo doméstico 

passou de 22 para 100% do ano de 2003 para 2012, isto devido à queda da exportação do 

produto assim o desafio continua para o Ministério da Pesca e Aquicultura e suas 

Superintendências Regionais quanto os setores privados como os setores produtivos da 

aquicultura e pesca que deverão enfrentar nos próximos anos com a demanda crescente e cada 

vez mais voraz do mercado nacional e internacional de pescado. 

3.2 PROTEÍNAS DO PESCADO 

           O abastecimento de nutrientes para a humanidade é um problema vital para nossos 

dias, em vista da manifesta carência de proteínas. E a condição de saúde do homem, seu 
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desenvolvimento físico e a sua capacidade de trabalho e, no caso de crianças, sua capacidade 

mental, dependem do nível de suprimento de proteínas. Não só a quantidade, mas também a 

qualidade das proteínas contidas nos alimentos deve ser levada em consideração. As proteínas 

de origem animal, devido a sua composição em aminoácidos, são 1,5 vezes mais eficientes se 

comparadas às proteínas de origem vegetal (FALCONERY, 2005). O pescado e frutos do mar 

têm um alto valor biológico devida a sua grande importância como principal fonte de 

proteínas para o homem. Dentre seus principais componentes químicos estão a água, proteína 

bruta e lipídeos (ácido graxos insaturados e baixo teor de colesterol), que juntos somam cerca 

de 98% do peso total da carne. Logo é considerado um alimento altamente nutritivo e por isto 

a sua produção e consumo vem aumentando a cada ano, (LEÃO, 2008) 

          As proteínas são facilmente desnaturadas, muitas vezes irreversivelmente pelos fatores 

do processamento que podem alterar a estabilidade das soluções, tais como: aquecimento, 

agitação, congelamento, mudanças no pH e exposição a  agentes desnaturantes, resultando 

geralmente na perda da eficácia clínica e no aumento do risco de efeitos colaterais adversos. 

Mesmo se a estabilidade física for mantida, as proteínas podem ser degradadas por reações 

químicas, como, por exemplo, hidrólise e desamidação, muitas das quais são mediadas pela 

água, porém o aumento da estabilidade das proteínas pode ser obtido pela remoção da água 

(desidratação), (TATTINI JR; PARRA; PITOMBO, 2006). 

 

3.2.1 Concentrado protéico de pescado 

 

Um grande incentivo foi dado ao consumo de pescado após as descobertas pela ciência 

da nutrição, mas devido principalmente à presença de vitaminas A e D no óleo do fígado de 

peixes. A carne de pescado é recomendada como fonte de proteínas de alto valor biológico e o 

pescado inteiro em forma de farinha como fonte de cálcio e fósforo. Também é recomendada 

a ingestão, devido ao baixo conteúdo de colesterol e alto teor de ácidos graxos insaturados 

para dietas de pacientes que apresentam problemas coronários e indiscutivelmente o primeiro 

ponto a considerar em termos de valor nutritivo é o referente à proteína (HAGER,1985). 

O concentrado protéico consiste em um subproduto do beneficiamento do pescado que 

possui em média quatro vezes a mais do teor protéico do produto in natura com característica 

química estável, baixo custo, baixa umidade, fácil estocagem e alta digestibilidade. Este 

produto e obtido por métodos enzimático, químico e físico etc. sendo necessário portanto da 
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aplicação de métodos tecnológicos para obter este produto com boa aplicação no mercado 

consumidor de alimentos rico em nutriente saldáveis. Entre as matérias primas utilizadas para 

obtenção dos concentrados protéicos estão o leite, a soja carnes e pescados. O concentrado 

protéico de pescado pode ser utilizado como substituto de gorduras originando produtos com 

sabor e textura agradáveis. Sua incorporação em embutidos pode melhorar as propriedades 

funcionais e nutricionais, pois as proteínas do pescado apresenta alto valor biológico, 

FONTANA, et al, 2009). As técnicas de obtenção realizada no processamento do 

concentrando protéico de pescado permite a obtenção de um produto com baixo teor de 

lipídios, além de reduzida umidade e elevado teor protéico, de qualidade microbiológica 

adequada permitindo a obtenção de um produto que poderá ser utilizado para o 

enriquecimento protéico de alimentos diversos, (REBOUÇAS, et al, 2012). 

 

3.3  FARINHA LIOFILIZADA 

 

A liofilização é definida como um processo de secagem de uma substância congelada 

no qual a maior parte de água é removida diretamente por sublimação, sem passar pelo estado 

líquido diminuindo assim a umidade e a atividade da água tornando uma substância mais 

estável e com sua vida de prateleira mais longa e de fácil reconstituição da hidratação. 

O material é mantido congelado do início ao fim do processo, mantendo os constituintes 

originais e a forma estrutural inicial. O produto liofilizado tem aparência porosa, podendo ser 

reconstituído imediatamente à forma original, pela adição de água.A vida de prateleira é 

elevada comparado-se a um produto não liofilizado. Como a quantidade de água e da 

atividade de água (água livre) do material é reduzida, diminui-se a possibilidade de ocorrerem 

reações de oxidação ou ação enzimática, (ORDÓÑEZ, 2005) 

A farinha da cabeça de camarão é obtida a partir da desidratação de resíduos da indústria 

beneficiadora de camarão e é basicamente composta por cabeças, exoesqueletos e pequenos 

camarões (BRASILEIRO, et al 2012). No processamento do camarão 50 % do peso do animal 

resulta em subproduto durante a industrialização. Somente a cabeça é responsável em média 

por 44 % desse resíduo (GERNAT, 2001)  

A farinha de camarão representa um consumo de 90.45 toneladas representando apena 0,41% 

enquanto que a farinha de peixe representa 1.069,17 toneladas representando 91,21% 

conforme dados da Associação Brasileiro de Reciclagem de Animal (ABRA, 2013) 
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necessitando, portanto de investimento na tecnologia para melhor aproveitar o resíduo do 

camarão na elaboração de co-produtos para alimentação humana. 

 

               Quadro 1 – Total de farinhas e a participação (%) para diferentes produtos. 

Produto Total (t) Participação 

Farinha de peixe 20.343,83 91,21% 

Farinha de pescado 1.069.17 4,79% 

Farinha de ostra 800,00 3,59% 

Farinha de camarão 90,45 0,41% 

Total de farinhas 22.303,44 94,81 

Total 23.525,14 100,00% 

                  Fonte: ABRA, 2013 

 

3.4 PROPRIEDADES FUNCIONAIS DAS PROTEÍNAS 

 

      Segundo Chou e Morr (1979), a funcionalidade de um ingrediente está relacionada 

com suas características físico-químicas mais relevantes que exercem grande influência nos 

processos de elaboração, estocagem, qualidade e aceitação de um alimento. As propriedades 

funcionais são definidas como propriedades físico-químicas que alteram o comportamento 

funcional de um alimento durante seu preparo, processamento e armazenamento contribuindo 

com as qualidades sensoriais, (RIBEIRO, CERAVALLI, 2007). 

A solubilidade dos ingredientes de um alimento como a sopa é muito importante, uma 

vez que poderá influenciar no sabor e textura do mesmo e de acordo com De Kanterewicz; 

Pilosof e Bartholomai (1989) a capacidade de absorção de óleo tem grande importância na 

formulação de alimentos, podendo influenciar na ordem de adição dos ingredientes secos na 

mistura, além de ser usado para determinar os tempos de mistura utilizando uma distribuição 

uniforme do óleo ou gordura na mistura seca. Otero et al. (1996) relatam que a capacidade de 

absorver óleo do concentrado protéico de levedura foi aproximadamente três vezes o valor da 

absorção de óleo do isolado protéico de soja, observando assim que as propriedades das 
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proteínas microbiana e animal muitas vezes podem exercer excelentes funções como aditivo 

alimentar. 

A absorção de água de um componente do alimento determina não somente a 

aceitabilidade do produto final em termos de textura e suculência, mas também a sua margem 

de consumo e de lucro. Estes índices são essenciais em alimentos como a gelatina, na qual se 

obtém um produto com aproximadamente 95% de água (HALL, 1996).  

Agente emulsificante é definido como sendo qualquer substância capaz de atuar numa 

mistura estável que anteriormente não se misturava (imiscível), dentre estes se encontram as 

proteínas onde funcionam como emulsificantes iônicos e naturais atuando na interface da 

relação óleo/água, (ARAUJO, 2006). Conforme relatam Chaud e Sgarbieri (2006) a 

capacidade de uma proteína de formar e estabilizar emulsões é fator crítico para a produção de 

carnes moídas, massas para bolos, cremes para café, maioneses, molhos para saladas e 

sobremesas congeladas, entre outros. 

 

3.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE RESÍDUO NA PRODUÇÃO DE CAMARÃO 

 

Com o avanço tecnológico, o processo de industrialização de pescado vem crescendo 

de forma constante com o surgimento de indústrias de beneficiamento, que visam o 

aprimoramento no processo de obtenção de filé, mas o grande problema deste 

desenvolvimento está no descarte dos resíduos de pescado que, quando realizado de forma 

incorreta, constitui problema sanitário e ambiental para os produtores e as indústrias. O 

aproveitamento do pescado em forma de filé encontra-se na faixa de 33%, restando em torno 

de 67% de resíduos (SOUZA et al., 1999).  

Segundo Guilherme, Cavalheiro e Sousa (2007) no Brasil, o aproveitamento de 

resíduos no ciclo de produção de pescado é pouco significativo, apenas na indústria de 

conservas, este resíduo é utilizado para a elaboração de farinha de pescado. Os resíduos da 

industrialização do pescado representam um sério problema para o desenvolvimento 

industrial, principalmente por serem poluentes e de difícil descarte, interferindo no processo 

produtivo.  

As cabeças de camarão compreendem mais de 33% de toda produção de camarão e 

são descartadas como resíduos e somente pequenas quantidades deste resíduo são destinadas 

para uso na alimentação animal (BALOGUN; AKEGBEJOSAMSONS, 1992; SOUZA, 
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2002). Diante desses dados, conforme relata Moura (2004), verifica-se que  numa produção  

de 90.190 toneladas de camarão produz-se um descarte representativo de aproximadamente 

29.760 toneladas de cabeça de camarão na natureza já Os dados atuais da ABRA, 2013 

(Associação Brasileiro de Reciclagem de Animal) revelam que da indústria de pescado são 

gerados 45,00% de resíduos, envolvendo vísceras e pescado avariado que são liberados 

livremente na natureza gerando sérios problemas de ordem econômica. 

Segundo Stori (2000) os resíduos gerados pelo processo de beneficiamento de pescado 

apresentam grande potencial para uma recuperação de materiais e energia dentro da cadeia 

produtiva da pesca. No entanto, devido à atual forma como estão sendo dispostos e 

armazenados nas empresas de beneficiamento, estes resíduos acabam sendo rapidamente 

degradados pela ação bacteriana, afetando sensivelmente a qualidade deste material e 

limitando uma variedade de possibilidades para elaboração de subprodutos, sendo necessário 

um melhor aproveitamento. Uma alternativa seria o reaproveitamento destes resíduos 

utilizando um sistema gerencial de bolsa de resíduos para o setor pesqueiro, o qual 

funcionaria como facilitador das transações de resíduos entre as empresas geradoras e as 

empresas potencialmente interessadas em sua aquisição. Esta estratégia contribuiria 

significativamente para a inserção do setor da pesca nas propostas de emissão zero, 

sustentabilidade e responsabilidade sócio-ambiental. 

 

3.6 FATORES MICROBIOLÓGICOS NO CAMARÃO  

 

As condições microbiológicas de produtos pesqueiros dependem de vários fatores 

como a natureza do produto, os processos de tratamento a que foram submetidos às 

condições sanitárias do ambiente e de processamento pelas indústrias, o tipo de temperatura a 

que foram armazenados, tempo de estocagem, tipos e estágios de crescimento de 

microorganismos presentes, processos de descongelamento assim os alimentos quando não 

são bem manipulados podem veiculares doenças ao homem fruto da contaminação ambiental 

onde estes microrganismos podem ser incorporados durante a etapas de processamento (JAY, 

2005) 

Pereira (1997) relata que a temperatura de armazenamento tem importante papel na 

manutenção da qualidade do produto, onde se recomendam valores abaixo de –18°C. Nesta 

temperatura, o crescimento microbiano é inibido, mas algumas reações químicas prosseguem, 
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embora com menor velocidade e assim, quanto menor a temperatura maior o tempo de 

estocagem. As gorduras são outros componentes degradados por bactérias em processos que 

envolvem hidrólise de triglicerídeos acelerando as reações de oxidação dos lipídeos com 

formação de compostos carbônicos, como aldeídos e cetonas. A preponderância de um ou 

outro destes fatores de deterioração varia em função da composição do pescado, condições de 

captura, estocagem e higiene de manuseio que podem provocar doenças com impacto 

econômico e na saúde do consumidor (SMITH, PILLAI, 2004). Durante o processo ou 

manuseio é inevitável a contaminação do produto por microrganismos, tanto os deteriorantes 

como os patogênicos, como os que podem se multiplicar mesmo a baixas temperaturas e 

provocar alterações indesejáveis (PEREIRA, 1997). Para que ocorra o desenvolvimento e 

multiplicação, é necessário que o meio forneça elementos nutritivos e condições favoráveis 

aos microorganismos como: oxigênio, pH ótimo (que pode variar de 5,0 a 8,0, conforme o 

tipo de microrganismo), umidade (os microrganismos somente se desenvolvem em meio com 

atividade de água ideal) e temperatura, sendo este último de grande importância, pois a 

medida que se reduz a temperatura, o desenvolvimento microbiano torna-se cada vez mais 

lento (YANO, et al 1993).  Segundo relata Kai e Morais (1988), o pescado apresenta 

microflora natural relativamente uniforme, composta principalmente de bactérias psicrófilas 

e psicrotróficas, que agem a temperaturas de refrigeração, entre as quais destacam-se: 

Pseudomonas, Achromobacter, Moraxella, Acinetobacter e Flavobacterium, apesar de 

apresentarem uma temperatura ótima entre 20 e 37°C. As principais bactérias causadoras de 

intoxicação pelo pescado são Salmonella, Shigella, Clostridium perfringer, E. coli, 

Clostridium botulinum (VIERA et al, 2011). Portanto a participação microbiana é um dos 

fatores determinantes da vida útil dos pescados onde cada espécie tem a sua própria flora, a 

qual está associada com as condições de equilíbrio ecológico do ambiente onde se cria e/ou 

de onde é capturado podendo trazer conseqüências durante a comercialização como também 

durante a transformação do produto para consumo (LEITÃO, 1988). A atividade bacteriana é 

também influenciada, segundo Pereira, (1997), pelos seus sistemas enzimáticos decompondo 

as proteínas no estágios finais de deteriorização,  enquanto que inicialmente as bactérias se 

favorecem dos produtos da hidrólise resultantes da autólise, como: aminoácidos, substâncias 

nitrogenadas não protéicas, uréia e histidina.  
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Os índices microbiológicos estão inseridos na Portaria N.01 da DINAL/MS (1987), 

que prevê os limites máximos permitidos para pescados marinhos e seus produtos, conforme 

quadro abaixo. 

 

      Quadro 2 – Índices bacterianos aceitáveis em pescados e produtos. 

Pescados e Produtos Salmonella 

(ausência em) 

Col. Fecais 

NMP (máximo) 

Staphylococcus 

UFC (máximo) 

In natura 

Cru, refrigerado e 

congelado 

Seco/salgado 

Defumado 

Pré-cozido/ 

Empanado 

25g 

25g 

 

25g 

25g 

25g 

102/g 

102/g 

 

102/g 

102/g 

102/g 

103/g 

103/g 

 

103/g 

103/g 

103/g 

 

     Fonte: Portaria 01da DINAL/MS 1987. 

 

3.7 TERMOGRAVIMETRIA EM ALIMENTOS 

 

A Análise Térmica compreende um conjunto de técnicas que medem a variação em 

uma propriedade física de uma amostra submetida a uma programação controlada de 

temperatura. Dentre as técnicas de análise térmica mais usadas está a termogravimetria (TG), 

a qual acompanha a variação da propriedade física massa, enquanto a amostra é aquecida. A 

perda de massa pode ser atribuída a vários fenômenos, como desidratação, sublimação, 

decomposição, entre outros, que podem servir para diferentes aplicações como: estudo de 

decomposição térmica de minerais, carvão, petróleo, polímeros e alimentos (PEREIRA et al, 

2009) As potencialidades analíticas da termogravimetria no controle de qualidade dos 

alimentos têm despertado o interesse dos pesquisadores ultimamente, devido à diminuição do 

tempo das análises e quantidade de amostra requerida, além de poder ser utilizada na obtenção 

de parâmetros cinéticos por métodos de cálculo adequados (WENDLANDT, 1964)  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 4.1 MATERIAL 

 

A matéria prima utilizada neste trabalho foi constituída de resíduos (cefalotórax) de 

camarão Litopenaeus vannamei provenientes de unidades beneficiadoras da região litoral de 

João Pessoa - PB e transportado ao LDPP (Laboratório de desenvolvimento de produtos 

Pesqueiro), Centro de Tecnologia - CT – UFPB, onde obteve-se o concentrado protéico e a 

farinha liofilizada 

 

 4.2 MÉTODOS 

 

 4.2.1 Elaboração do concentrado protéico 

 

Primeiramente as amostras foram lavadas com água clorada e em seguida com água 

destilada, com aproximadamente três vezes o volume da amostra, por 5 minutos, repetindo o 

procedimento por três vezes. O tempo de lavagem depende da quantidade de matéria graxa da 

amostra, e neste caso aplicou-se um tempo de 20 minutos de repouso. O excesso de água foi 

filtrado utilizando primeiramente um escorredor, e posteriormente papel de filtro ajustando o 

pH entre 7,4-7,8, com cloreto de sódio a 1%. Depois de retirado o excesso de água destilada, 

colocou-se a amostra em um becker com etanol resfriado (5-10º C), sendo o volume de etanol 

correspondente a três vezes o volume da amostra mantida sob agitação durante 20 minutos e 

centrifugada, repetindo este processo duas vezes. O excesso de etanol foi eliminado por 

filtração. Em seguida o resíduo foi submetido à secagem em estufa a 70°C durante 18horas. 

Por fim, o resíduo seco foi triturado e tamisado para obtenção do concentrado protéico 

(QUAGLIA e ORBAN, 1987). Figura 02 
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Figura 2: Sequência de obtenção do Concentrado Protéico do cefalotórax de camarão 

 

RESÍDUO (CEFALOTÓRAX DE CAMARÃO) 

⇓ 
LAVAGEM COM ÁGUA CLORADA 

⇓ 
LAVAGEM COM ÁGUA DESTILADA 

(3x por 5 min) 

⇓ 
SEPARAÇÃO DA ÁGUA (pH C/ NaCl 1%) 

⇓ 
TRATAMENTO (ETANOL) 

(3x volume/agitação/centrifugação/20min/5º C) 

⇓ 
SEPARADOR DE ETANOL 

⇓ 
SECAGEM EM ESTUFA 

⇓ 
MOAGEM 

⇓ 
CONCENTRADO PROTÉICO  

⇓ 
ANÁLISES 

 

 
 

4.2.2 Elaboração da farinha liofilizada 

 

Após a lavagem das amostras estas foram submetidas à água fervente por 15 minutos e 

deixou-se esfriar até a temperatura ambiente, em seguida submeteu-se ao processo de 

congelamento a (-20°C) e por fim a liofilização (Liofilizador LS3000 – Terroni) por um 

período de 16 horas. O resíduo liofilizado foi triturado em moinho industrial e tamisado para 

obtenção da farinha. 

 

4.2.3 Análises de composição centesimal 

 

            Para caracterização do concentrado protéico foram utilizados os métodos descritos 

pelas normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz (SÃO PAULO, 2008) para as seguintes 

análises: umidade por dessecação em estufa a 105ºC até peso constante; cinzas por 
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incineração em mufla a 550ºC; cálcio por titulação, lipídio pelo método de soxhlet e proteínas 

totais pelo método de Kjeldahl (N x 6,25). 

 

4.2.4 Composição de aminoácidos 

 

A análise da composição de aminoácidos do concentrado protéico e da farinha 

liofilizada foi realizada em um Cromatógrafo de alta eficiência Varian 2699, equipado com 

uma coluna de Fase Reversa (C18) Sistema Pico-Tag (Waters Division), conforme descrito 

por Bindlingmeyer et al. (1984). Adiciona-se 20 µg de concentrado protéico ao tubo de reação 

e a este foi adicionado 250 µl de HCl 6N, contendo fenol a 1% fazendo vácuo por três vezes  

com injeção de nitrogênio para retirada total de oxigênio. A hidrolise se processou sob 

vapores de HCl a uma temperatura de 110ºC por 24 horas. Os hidrolisados foram 

neutralizados numa solução de etanol: água: trietilamina:fenilisotiocianato (PITC) ( 7:1:1:1). 

A coluna foi mantida a 46ºC por um modulo de controle de temperatura e equilibrada com 

acetato 0,14M em pH 5,8, sendo os PTC-AA eluidos em um gradiente de acetonitrila de 0 a 

60ºC em 18 minutos a um fluxo de 1,0 ml/min e monitorados a um comprimento de onda de 

254 nm. O número de resíduos de aminoácidos nas amostras foi determinado pela  

comparação dos tempos de retenção e das áreas dos picos obtidos para cada aminoácido na 

amostra com os tempos de retenção e áreas dos picos correspondentes de um padrão  de 

aminoácidos (padrão de aminoácidos - Padrão H (SIGMA, Co) que seguiram equações 

específicas para os cálculos. 

 

3.2.5 Análises microbiológicas 

 

 As análises microbiológicas foram realizadas de acordo com a metodologia usada por 

Vanderzant e Splittstoesser (1992), dentre as quais: Contagem padrão de coliformes totais, 

número mais provável de coliformes termotolerantes, contagem debolores e leveduras, 

Pesquisa de Salmonella e Estafilococus coagulase positiva.  

 

4.2.6 Propriedades funcionais das proteínas 

 

4.2.6.1 Solubilidade 
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A solubilidade foi determinada segundo o método descrito por Dench Rivas e Caygill. 

(1981) onde pesou-se 0,1 g do concentrado protéico e da farinha em tubos de centrífuga, e 

adicionou-se 10ml de água destilada agitando a suspensão  por 30 segundos em agitador de 

tubos, levada ao banho-maria com termostato da marca THERMOMIX BM B. Braun Biotech 

Internacional, por um período de 30 min. variando a temperatura de 55 a 95ºC e  pH (2-8). 

Em seguida os tubos foram retirados do banho e esfriados até temperatura ambiente, 

centrifugou-se a 3.400 rpm por 20 min. e retirou-se 5 ml do sobrenadante e colocou-se em 

tubos de ensaios e secou-se até peso constante a 105ºC para determinar a solubilidade.  

 

4.2.6.2 Capacidade de absorção de água e óleo 

 

               A capacidade de absorção de água e óleo foi determinada de acordo com o método 

descrito por Beuchat (1977). Adicionou-se 10ml de água destilada ou de óleo a 1 g de 

concentrado em tubos de centrífuga, previamente pesados. Agitou-se a suspensão em agitador 

de tubo por 30 segundos. A suspensão ficou em repouso por 30 minutos e em seguida 

centrifugada a 2000 rpm por 15min. O sobrenadante foi descartado e os tubos foram 

invertidos para escoar a água/óleo por 10 min. Pesou-se tubos novamente e o ganho em peso 

foi utilizado para determinar a capacidade de retenção de água e óleo em g /100 g (base seca). 

 

4.2.6.3 Capacidade emulsificante 

 

A capacidade emulsificante foi determinada segundo o método descrito por Wang e 

Kinsella (1976) onde 400 mg de proteína foram diluídos em 20 ml de água destilada a 

diferentes valores de pH (3.0, 4.0, 6.0  e 8.0) A solução foi agitada a 10.000 rpm. Após 30 

segundos em dispersão, adicionou-se óleo de soja (Soya) à mistura em agitação com uma 

bureta numa razão de 0,8 ml/minuto. O ponto de inversão de fase foi registrado pelo aumento 

da resistência elétrica da emulsão, utilizando-se um par de eletrodos. A capacidade 

emulsificante foi calculada como a quantidade de óleo emulsificado por grama de proteína da 

amostra. 

 

4.2.6.4 Atividade e estabilidade de emulsão 
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A atividade e a estabilidade da emulsão foram determinadas de acordo com o método 

descrito por Yasumatsu, Sawada, Moritaka (1972).  Preparou-se dispersões do concentrado 

protéico e da farinha liofilizada utilizando quantidades equivalentes a 0,7 g do concentrado 

em 10 ml de água, ajustando o pH (2; 4; 6; e 8), sob agitação magnética por 30 minutos  em 

temperatura ambiente. As dispersões foram transferidas para o copo de vidro do emulsificador 

e 10 ml de óleo foram adicionados em seguida. A emulsão, formada a 10.000 rpm durante um 

minuto de agitação foi transferida rapidamente para tubos de centrífuga (10 ml) e 

centrifugadas a 2.750 rpm por cinco minutos. A atividade da emulsão foi expressa em 

percentual de emulsão formada no volume total através da equação: 

 

AE = Altura da camada emulsionada x 100 

Altura do conteúdo total 

           

 A estabilidade de emulsão foi determinada, após aquecimento a 80ºC por 30 minutos 

em banho-maria, resfriada e centrifugada nos mesmos tubos que continham a emulsão 

formada na avaliação da atividade emulsificante e assim, a estabilidade da emulsão foi 

definida como sendo o percentual da atividade emulsificante que permaneceu emulsionado 

após sofrer tratamento térmico. 

 

4.2.6.5 Viscosidade  

 

 A viscosidade de pasta dos ensaios foi determinada com o analisador rápido de 

viscosidade RVA-4, utilizando programa Thermocline for Windows versão 2.3. Newport 

Scientific Pty Ltd, segundo a metodologia nº 162 proposta pelo ICC (International 

Association for Cereal Science and Technology -ICC, 1995), utilizando o perfil Standard 1. A 

análise foi realizada corrigindo – se a concentração de sólidos da amostra com base nos 

valores de porcentagem de umidade das mesmas. A relação é de 3,50 g da amostra para 14% 

de umidade, em 25 ml de água. A interpretação dos resultados se deu mediante o estudo dos 

valores obtidos no gráfico liberado pelo aparelho. Conforme, segue abaixo 

Peak 1 = Corresponde à viscosidade máxima. É o valor máximo alcançado pela curva 

viscografica 
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Trough 1 = Corresponde à viscosidade mínima à temperatura constante (95ºC).  É o menor 

valor da viscosidade, após ter sido atingida a temperatura constante de 95ºC. 

Breakdown = Viscosidade máxima – viscosidade mínima. 

Final Visc = Viscosidade máxima no ciclo de resfriamento (50ºC).  É o valor da viscosidade 

sob temperatura de 50ºC no ciclo de resfriamento. 

Setback = Viscosidade final – viscosidade inicial. 

Peak Time = Tempo em minutos em que ocorre a viscosidade de pico (máxima). 

Pasting Temp = é a temperatura de pasta, temperatura inicial de gelatinização, quando se 

inicia a curva da viscosidade. 

 

4.2.7 Análise térmica do concentrado protéico e da farinha liofilizada 

 

4.2.7.1 Termogravimetria/DTA 

 

 A estabilidade e o perfil de decomposição térmica do concentrado protéico e da 

farinha liofilizada foram determinados por Análise Térmica Diferencial (DTA) obtida em um 

aparelho TG/DTA da marca Shimadzu, modelo DTG – 60H, equipado com software de 

anlisador térmico. Utilizando-se atmosfera de ar num fluxo de 20 ml/min. e um intervalo de 

temperatura de aquecimento de 20 – 700ºC com uma razão de 10ºC/min. Pesou-se 8mg de 

concentrado protéico e da farinha liofilizada em cadinhos de Alumínio na termobalança do 

próprio aparelho, onde se processou as análises. 

 

4.2.8 Análises estatísticas 

 

Os resultados das análises, em triplicata, foram submetidos a análise estatística de 

Variância (ANOVA) e comparações múltiplas realizadas através do teste de Tukey. 

Considera-se o nível de probabilidade de erro (p) menor que 0,05 ou 5% para definir a 

significância dos testes de variância, os quais conjuntamente com as médias e desvio padrão 

foram realizados com o programa SISVAR versão 5.3 (MAROCO, 2007). 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 

 

ARTIGO I 

CHEMICAL COMPOSITION OF FRESH SHRIMP HEAD (IN) PROTEIN 

CONCENTRATE (PC) AND LYOPHILIZED FLOUR (LF) 

 

DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA E DAS PROPRIEDADES 

FUNCIONAIS DO CONCENTRADO PROTÉICO (CP) E DA FARINHA 

LIOFILIZADA (FL) DE RESÍDUOS DE CAMARÃO 

 

DESTAQUES 

 

  A elaboração de concentrado protéico e da farinha liofilizada é viável como agregação de 

valor aos subprodutos da produção de camarão. 

  A utilização da liofilização apresenta boa qualidade no processo de concentração e 

melhoria das propriedades funcionais. 

 O teor de proteínas para concentrado protéico e para a farinha liofilizada apresentou um 

aumento significativo em relação ao teor protéico do resíduo, mostrando assim que ambos os 

processos de elaboração de concentrado protéico foram eficientes. 

  Os produtos elaborados apresentaram parâmetros físico-químicos e funcionais adequados 

para caracterizar os mesmos como suplemento protéico de boa qualidade 

 

 

 

Publicado na Revista Ciência e Agrotecnologia de Lavra, v. 36, n. 02, p. 189-194 Mar./Abr. 

2012 (Anexo 01) 
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ARTIGO 2 

EMULSIFYING PROPERTIES AND AMINO ACID AND MICROBIOLOGICAL 

ANALYSES OF PROTEIN CONCENTRATE AND LYOPHILIZED FLOUR FROM 

SHRIMP WASTE 

(PROPRIEDADES EMULSIFICANTES E ANÁLISES DE AMINOÁCIDOS E 

MICROBIOLÓGICA DO CONCENTRADO PROTÉICO E DA FARINHA 

LIOFILIZADA DO RESÍDUO DE CAMARÃO) 

Olivaldo Lacerda Brasileiro, José Marcelino Oliveira Cavalheiro, João Paulo de Sousa Prado, 

Alinne Gouveia dos Anjos,  

 

 

 

DESTAQUES 

 

  Tanto o concentrado protéico como a farinha liofilizada apresentaram elevados teores de 

proteínas como também os diversos aminoácidos necessários para a alimentação humana 

  O pH interferiu  nas propriedades emulsificantes havendo variações para ambas as amostra, 

obtendo assim maior capacidade emulsificante no pH 3.0 e a menor em pH 8.0 já para a 

atividade emulsificante obteve-se o menor valor no pH 4.0 

 Com relação às análises microbiológicas as amostras se apresentaram dentro dos padrões 

aceitáveis pelos órgãos reguladores da indústria alimentícia. 

 

 

 

Submetido à revista Ciência e Agrotecnologia de Lavras (anexo 2) 
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EMULSIFYING PROPERTIES AND AMINO ACID AND MICROBIOLOGICAL 

ANALYSES OF PROTEIN CONCENTRATE AND LYOPHILIZED FLOUR FROM 

SHRIMP WASTE 

 

PROPRIEDADES EMULSIFICANTES E ANÁLISES DE AMINOÁCIDOS E 

MICROBIOLÓGICA DO CONCENTRADO PROTÉICO E DA FARINHA 

LIOFILIZADA DO RESÍDUO DE CAMARÃO 

Olivaldo Lacerda BrasileiroI,  

José Marcelino Oliveira CavalheiroI,  

João Paulo de Sousa PradoI,  

Alinne Gouveia dos AnjosI,  

 

ABSTRACT 

The food industry seeks out new food sources to meet the needs of human consumption 

worldwide; however, shrimp processing generates large volumes of waste, especially head 

(cephalothorax), which is discarded into the environment without adequate treatment, causing 

pollution. The present study aimed to develop co-products, protein concentrate and 

lyophilized flour, from this waste and to study their emulsifying properties, and to determine 

the amino acid and microbiological composition for possible human consumption. Both 

protein concentrate and lyophilized flour showed high levels of proteins and the various 

essential amino acids needed for human consumption. Regarding the emulsifying properties, 

there were variations for both samples in relation to pH, thus obtaining higher emulsifying 

capacity at pH 3.0 and lower at pH 8.0; for the emulsifying activity, the lowest value was 

obtained at pH 4.0. The results suggest the use of these co-products in meat products, 

mayonnaise, emulsified toppings for salads and for flavor retention, as well as in emulsified 

meat products (sausages, pates). Regarding the microbiological analyses, samples were within 

acceptable standards by regulatory agencies in the food industry. 

Keywords: waste, protein concentrate, lyophilized flour, human consumption, emulsification. 
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RESUMO 

A indústria de alimentos busca novas fontes alimentares para suprir as necessidades do 

consumo humano a nível mundial e com o beneficiamento do camarão gera uma grande 

quantidade de resíduo, destacando as cabeças de camarão, que é desprezada no meio ambiente 

sem tratamento adequado e assim poluindo-o. Assim o presente estudo teve como objetivo 

elaborar co-produtos, o concentrado protéico e uma farinha liofilizada, do resíduo e estudar 

suas propriedades emulsificantes, determinar a composição de aminoácidos e microbiológica 

para possível consumo humano. Tanto o concentrado protéico como a farinha liofilizada 

apresentaram elevados teores de proteínas como também os diversos aminoácidos essenciais 

necessários para a alimentação humana. Com relação às propriedades emulsificantes houve 

variações para ambas as amostras em relação à variação do pH obtendo assim maior 

capacidade emulsificante no pH 3.0 e a menor em pH 8.0, já para a atividade emulsificante 

obteve-se o menor valor no pH 4.0. Podemos sugerir o uso destes co-produtos na indústria de 

emulsões cárneas, maionese, coberturas emulsificadas para saladas e para retenção de “flavor” 

como também em produtos cárneos emulsificados (lingüiças, salsichas, patês). Com relação 

às análises microbiológicas as amostra se apresentaram dentro dos padrões aceitáveis pelos 

órgãos reguladores da indústria alimentícia. 

Termos para indexação: resíduo, concentrado protéico, farinha liofilizada, alimentação 

humana, emulsificação. 

INTRODUCTION 

  The concern and interest of consumers about what they are consuming have been 

increasing in recent years, which makes fish-based products an excellent food alternative 

given their chemical composition rich in protein and poor in lipids and high biological-value 

proteins, vitamins and unsaturated fatty acids; however these products are quite perishable, 

requiring adequate sanitation since their capture, handling and marketing in order to offer 

consumers a safe product with good microbiological quality (ABREU et al., 2008). 

  The amino acids profile is highly significant in concentrates, although the drying 

process may lead to losses, and according to the management of raw materials such as lack of 

refrigeration and long-period stacking, rancidity and hydrolysis may occur, but increased 

protein stability can be achieved by removing water (dehydration) using lyophilization and 

chemical processes such as the use of alcohol, as most commonly used method for preparing 

dehydrated proteins, which should have adequate stability for a long storage periods at room 

temperature (MURGATROYD et. al., 1997). 
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  As reported by Ribeiro and Ceravalli, 2007, the functional properties are critical 

elements in the development of a new protein source, which in addition to the nutritional 

value, should be considered in the production of a new food or ingredient that can be used by 

the food industry. The use of protein waste is desirable for human consumption due to its 

nutritional value and relatively low cost; however, its use depends on technological processes 

to turn it into food ingredients with acceptable functional properties (MURATE, FERREIRA, 

1999). 

  Fish may contain microbial agents and be contaminated in any of the production chain 

segments, so, health legislation imposes limits to the presence of pathogenic or spoilage 

microorganisms to ensure food security and quality of this type of food with the use of 

conservation methods to minimize the damage caused by the microbial deterioration process.  

  The shrimp processing industry generates wastes that are sources of environmental 

pollution such shrimp head, which is discarded without use in human nutrition. The present 

study aimed to obtain protein concentrate and lyophilized flour from shrimp waste with ideal 

conditions for human consumption. 

MATERIAL AND METHODS 

  The raw material used in this study consisted of waste (head) of Litopenaeus vannamei 

from a farm in the coastal region of João Pessoa – PB, which was transported to LDPP 

(Laboratory of Fishing Product Development), Technology Center - CT - UFPB , where it 

was processed to obtain protein concentrate and lyophilized flour. 

  The samples were washed with chlorinated water and with distilled water 

approximately three times the sample volume for 5 minutes, repeating the same procedure 

three times. Excess water was removed first using a colander, and then using filter paper, 

adjusting the pH to 7.4-7.8 with 1% sodium chloride. After removal of the excess distilled 

water, the sample was placed in a beaker with cold ethanol (5-10 ° C), which volume was 

equivalent to three times the sample volume, being stirred for 20 minutes and centrifuged 

(3400 rpm - CT. 5000 - cientec-Brazil), repeating this process twice. Excess ethanol was 

removed by filtration and the sample was dried in an oven at 70°C. The dry residue was 

ground and sieved to obtain the protein concentrate (QUAGLIA, ORBAN, 1987). 
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  To obtain the lyophilized flour, after washing, the samples were submitted to boiling 

water for 15 minutes and allowed to cool at room temperature and then submitted to the 

freezing process at -20 ° C and finally lyophilization (Freeze dryer LS3000 - Terroni) for a 

period of 16 hours. The lyophilized residue was ground in industrial mill (MA340 - Marconi - 

Brazil) and sieved to obtain the flour. 

  The amino acid composition analysis of the protein concentrate and lyophilized flour 

was performed in a Liquid Chromatograph Varian 2699 equipped with a reverse phase 

column (C18) Pico-Tag system (Waters Division). 

  Emulsifying properties: The emulsifying capacity was determined according to 

method described by Wang and Kinsella (1976), in which 400 mg of protein were diluted in 

20 ml of distilled water at different pH values (3.0, 4.0, 6.0 and 8.0) The solution was stirred 

at 10.000 rpm. After 30 seconds in dispersion, soybean oil (Soya) was added to the stirred 

mixture through a burette at a rate of 0.8 ml / min. The point of phase inversion has been 

registered by the increase in the electrical resistance of the emulsion, using a pair of 

electrodes. The emulsifying capacity was calculated as the amount of oil emulsified per gram 

of protein. 

  The emulsifying activity and emulsion stability were determined using method 

described by Yasumatsu et al. (1972) with some modifications. A suspension containing 0.7 g 

of sample was prepared in 10 ml of distilled water and 10 ml of soybean oil in a 100 ml 

beaker. The suspension was emulsified in stirrer at 10.000 rpm for one minute. The emulsion 

was divided into 12-ml conical centrifuge tubes and centrifuged (CT.5000 - cientec-Brazil) at 

1500 x g for 5 minutes. The emulsifying activity was calculated as follows: (volume of the 

emulsion layer / total volume in the tube) X 100. The emulsion activity was determined after 

heating at 80 ° C for 30 minutes in water bath, cooled and centrifuged for the same tubes 

containing the emulsion formed in the evaluation of the emulsifying activity and thus, the 

emulsion stability was defined as the percentage of the emulsifying activity that remained 

emulsified after heat treatment. 

  Microbiological analyses were performed according to methodology described by 

Vanderzant and Splittstoesser (1992), among which: Total Coliforms Standard Count, Most 
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Probable Number for Thermotolerant Coliforms, Count of yeasts and molds, Presence or 

Absence of Salmonella and coagulase-positive Staphylococcus. 

  The results of the statistical analyses were submitted to the statistical test of 

Kolmogorov-Sminorv (KS) in order to assess the distribution normality, followed by 

Statistical Analysis of Variance (ANOVA) and multiple comparisons performed by the Tukey 

test. Error probability level (P) less than 0.05 or 5 % was considered to define the significance 

of variance tests, which together with means and standard deviation were performed using the 

SISVAR software version 5.3, according to Marocco (2007). 

RESULTS AND DISCUSSION 

  The protein contents obtained for the fresh residue (IN) protein concentrate (PC) and 

lyophilized flour (LF) were 12.43, 54.41 and 51.01%, respectively, thus showing that the 

concentration methods applied in this study are efficient. 

  The values obtained for each amino acid in the amino acid profile for protein 

concentrate and lyophilized flour from shrimp waste are shown in Table 1. 

Table 1 - Amino acid profile for protein concentrate (PC) and lyophilized flour (LF) from 

shrimp waste in mg/100 g of dry sample. 

NEA LF PC 

Aspartic acid 7.53a±0.05 5.85b±0.06 

Glutamic Acid 39.80a±0.11 34.25a±0.45 

Serine 15.98a±0.04 11.68b±0.10 

Glycine 36.95a±0.03 33.34a±0.40 

Tyrosine 40.02a±0.01 35.87a±0.42 

Alanine 15.65a±0.03 11.11b±0.10 

EA   

Isoleucine 40.33a±0.02 27.11b±0.45 

Leucine 10.06a±0.02 7.18b±0.03 

Lysine 19.90a±0.01 18.03a±0.22 

Methionine 38.04a±0.02 34.18a±0.42 

Phenylalanine 133.33a±0.08 90.30b±1.47 

Threonine 13.63a±0.04 9.74b±0.06 

Valine 5.53a±0.01 3.82b±0.03 

Histidine 20.94a±0.03 14.59b±0.16 

Arginine 69.21a±0.05 47.06b±0.73 

   

NEA = nonessential amino acids, EA =essential amino acids 
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Different letters in the same row represent significant difference at 5% level by the Student's t 

test. 

 The lyophilized flour showed higher amino acid values when compared to protein 

concentrate, showing that lyophilization can be considered as a good concentration and 

conservation method for the food industry, and Table 1 also shows that both methods applied 

in this study obtained significant essential and non-essential amino acid values for shrimp co-

products, and this means that a polluting product that is usually discarded into the 

environment can be transformed into food of high nutritional value for human use. 

  Phenylalanine was the amino acid that showed the highest concentration, followed by 

arginine, isoleucine, tyrosine, glutamic acid and glycine, respectively for both sample, while 

valine showed the lowest concentration value among amino acids. The human body requires 

phenylalanine, since it is part of all proteins in the human body, playing a role in the genetic 

code and in biochemical reactions essential to our body, also interfering in the collagen 

production, mainly in the structure of the skin and connective tissue, arginine plays a role in 

the production of the growth hormone, directly involved in the growth of muscles and tissues 

and for the maintenance and repair of the immune system; the glutamic acid acts as an 

excitatory neurotransmitter in the nervous system where it is stored in synaptic vesicles and 

the nerve impulse causes the release of glutamate in the presynaptic neuron and post-synaptic 

cells show receptors that bind to glutamate and thereby become activated, thus, neurological 

functions occur. BOELTER et at (2011) analyzed sardine silage meal and obtained high 

arginine, leucine, glutamic acid, serine and leucine concentrations. BORGHESI et al (2008) in 

tilapia silage found high leucine, lysine, arginine, glutamic acid and glycine concentrations. 

GUILHERME et al (2007) in shrimp waste silage meal observed high arginine levels. 
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                    Table 2 - Emulsifying capacity (EC) of protein concentrate (PC) and 

                                  lyophilized flour (LF) from shrimp waste versus pH. 

Ph EC (ml oil / g. sample) 

pH 8.0  

PC               68.00e±1.41 

LF               101.43b±3.29 

pH 6.0  

PC               80.50d±2.12 

LF               89.00cd±1.41 

pH 4.0  

PC               100.13bc±4.42 

LF               97.35bc±3.32 

pH 3.0  

PC               117.00a±4.24 

LF               108.23ab±2.79 

                        EC - Emulsifying capacity  

The emulsifying capacity increased in both samples at pH 3.0, obtaining a higher volume of 

emulsified oil for protein concentrate at this pH value and lower volume at pH 8.0. 

CAVALCANTI, BORA and CARVAJAL (2009) studied the functional properties of the 

proteins of faveleira almonds (Cnidosculus phyllacanthus (Mart.) Pax. et K. Hoffm.) with and 

without spines and also obtained an increased emulsifying capacity at low pH value (pH 2.0). 

SILVA, BORA and NETO (1997) characterized the functional properties of protein isolate 

from mesquite seeds (Prosopis juliflora (SW) D.C) modified by acetylation and also observed 

high emulsifying volume values at pH  

Table 3 - Emulsifying activity (EA) and emulsion stability (ES) of the protein concentrate 

(PC) and lyophilized flour (LF) vs. pH 

 

                        EA - Emulsifying activity, ES - Emulsion stability  

pH AE (%) EE (%) 

pH 8.0   

CP                14,75bcd±2,12 70,0ab±14,14 

FL                 20,25ab±2,12 15,78c±2,12 

pH 6.0   

CP                8,89de±0,78 73,72ab±0,54 

FL                11,28cd±1,80 89,00a±1,41 

pH 4.0            

CP               3,30e±1,46 57,50b±3,54 

FL                10,50cde±0,71 62,50b±3,54 

pH 3.0   

CP               25,89a±3,24 80,80ab±8,20 

FL               17,89bc±1,73 74,50ab±4,95 
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  The emulsifying activity showed the lowest value at pH 4.0 for both samples, which 

can be attributed to the fact that proteins at this point are in the isoelectric pH range, but it 

could be observed that the lyophilized flour showed the highest emulsifying activity values 

except for pH 3.0, where it showed lower values in relation to protein concentrate. For the 

emulsion stability, lyophilized flour obtained the lowest value at pH 8.0, while in the other pH 

values, samples showed stability above 50%. As reported by German and Phillips (1994), the 

functional properties of proteins depend on intrinsic characteristics such as structure and 

conformation, which also depend on factors such as temperature, protein concentration, ionic 

strength and pH, as the results obtained in this study, we suggest the use of these co-products 

in meat products, mayonnaise, emulsified toppings for salads and for flavor retention, as well 

as in emulsified meat products (sausages, pates). 

Table 4 – Microbiological analysis of protein concentrate (PC) and lyophilized flour (LF) 

Microorganisms    Samples  

             PC        LF 

Counting of Yeast and 

Molds 

4x101 CFU/g 2x101 CFU/g 

Total Coliforms < 3.0 MPN/ g < 3.0 MPN /g 

Thermotolerant 

Coliforms 

< 3.0 MPN / g < 3.0 MPN /g 

Coagulase-positive 

Staphylococcus 

Absence / g Absence / g 

Salmonella   Absence /25 g Absence /25 g 

 

  According to results shown in Table 4 for the microbiological analysis of protein 

concentrate and lyophilized flour, these products are within acceptable standards for human 

consumption, since they are consistent with resolution RDC No. 12 of the National Agency 

for Sanitary Surveillance (BRASIL, 2001) showing that it is possible to obtain products made 

from shrimp waste with good microbiological quality for human consumption. 
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CONCLUSIONS 

  Co-products, protein concentrate and lyophilized flour from shrimp waste show 

protein concentrations able to function as essential nutrients for human consumption, 

emulsifying properties with applications in meat products, mayonnaise, emulsified toppings 

for salads and for flavor retention, as well as in emulsified meat products (sausages, pates) 

and satisfactory microbiological analyses with possible application in the food industry in 

order to be used as an alternative food source and contribute to the environment. This study 

showed that the methods applied are efficient for protein concentration and conservation. 
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ARTIGO 3 

Análises de Viscosidade e termogravimétrica do concentrado protéico e da farinha 

liofilizada do resíduo de camarão 

 

Olivaldo Lacerda Brasileiro, José Marcelino Oliveira Cavalheiro, João Paulo de Sousa Prado, 

Alinne Gouveia dos Anjos 

 

 

 

DESTAQUES 

 Na análise de termogravimetria as amostras em estudo apresentaram um padrão de perda de 

massa e etapas de temperaturas de transição endotérmica e exotérmica dentro dos padrões 

ideais de estabilidade térmica para indústria de alimentos. 

  As amostras apresentaram 01 etapas de transição endotérmica e 02 exotérmicas com 03 

etapas de perda de massa apresentando assim um comportamento termogravimétrico 

equivalente a outros alimentos. 

 Na análise de viscosidade o concentrado protéico mostrou-se superior para os itens 

estudados em relação à farinha liofilizada, exceto para o item setback (que corresponde a 

viscosidade final – viscosidade mínima) onde para este ponto apresentaram valores 

semelhantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado nos padrões da revista Ciência e Agrotecnologia de Lavras 

 



52 

 

Análises de Viscosidade e termogravimétrica do concentrado protéico e da farinha 

liofilizada de resíduo de camarão 

 

Olivaldo Lacerda Brasileiro, José Marcelino Oliveira Cavalheiro, João Paulo de Sousa Prado, 

Alinne Gouveia dos Anjos,  

 

RESUMO 

O termo propriedade funcional é definido como toda propriedade não nutricional que influi no 

comportamento durante o processamento, estocagem e preparação, controla sua conveniência 

como ingrediente alimentar e influencia na aceitação e no consumo do produto final. Como os 

alimentos ao serem submetidos ao cozimento alteram suas propriedades viscoelásticas que 

promovem as condições necessárias para uma boa textura em alimentos e outros produtos 

sendo assim importante estudar a correlação entre propriedades viscográficas e a composição 

do alimento. A viscosidade foi determinada através do método que tem sido empregado para 

estudar estas propriedades que é o Rapid Visco Analyser (RVA) ou analisador rápido de 

viscosidade que apresenta vários recursos técnicos. A termogravimetria derivada (DTG) é a 

técnica que fornece a derivada da curva termogravimétrica em função do tempo ou da 

temperatura. Esta técnica fornece dados do aquecimento de uma amostra alimentícia. O pico 

de viscosidade máxima (peak) tanto para o concentrado protéico como para a farinha 

liofilizada apresentou semelhanças comparados a outras fontes alimentícias. As amostras 

apresentaram 03 etapas de transição de calor e de perda de massa apresentando assim um 

comportamento termogravimétrico equivalente a outros alimentos. 

Termos para indexação: resíduo, concentrado protéico, farinha liofilizada, Viscosidade, 

análise térmica 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, é crescente a preocupação do consumidor com a qualidade dos alimentos 

e com a redução dos riscos à sua saúde e ao meio ambiente (MARTINS, et al 2005).  As 

qualidades das farinhas e dos concentrados protéicos podem ser mensuradas através de suas 

características como teor de umidade, minerais, lipídios e proteínas que servindo de 

indicadores da qualidade das farinhas disponíveis no comércio onde estas propriedades 

refletem os efeitos do beneficiamento do alimento que podem ser empregadas para avaliar a 

qualidade tecnológica ou nutricional dos alimentos (DUTCOSKY, 1995). Conforme relata 

Ordonez et al., 2005 o termo propriedade funcional é definido como toda propriedade não 

nutricional que influi no comportamento durante o processamento, estocagem e preparação, 
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controla sua conveniência como ingrediente alimentar e influencia na aceitação e no consumo 

do produto final  

A viscosidade é a medida da resistência interna ou fricção interna de uma substância 

ao fluxo quando submetida a uma tensão. Esta propriedade é medida por um coeficiente que 

depende do atrito interno em consequência à coesão das partículas de seus componentes.  

Como os alimentos ao serem submetidos ao cozimento alteram suas propriedades 

viscoelásticas que promovem as condições necessárias para uma boa textura em alimentos e 

outros produtos sendo assim importante estudar a correlação entre propriedades viscográficas 

e a composição do alimento. Um método que tem sido empregado para estudar estas 

propriedades é o Rapid Visco Analyser (RVA) ou analisador rápido de viscosidade que 

apresenta vários recursos técnicos (KDWELL, et al., 2000). 

Ainda conforme relata Kinsella, (1976), o tratamento térmico causa frequentemente a 

desnaturação ou desdobramento das estruturas protéicas dos alimentos alterando assim suas 

propriedades funcionais e físico-químicas, pois quando ocorre a desnaturação protéica grupos 

hidrofílicos das proteínas são expostos e se atraem formando ligações cruzadas e assim 

formam estruturas tridimensionais capazes de reter água e formar o ponto de gelificação após 

a desnaturação da proteína. 

As análises térmicas dos alimentos são usadas para determinar as mudanças ocorridas 

na temperatura das proteínas através da taxa de aquecimento e da concentração de proteínas 

onde a estabilidade térmica pode ser monitorada pela temperatura de desnaturação ou 

temperatura de pico e perda de massa. A termogravimetria (TG) é uma técnica termoanalítica 

onde a massa de uma substância (perda ou ganho) é determinada em função da temperatura ou 

tempo enquanto a amostra é submetida a uma temperatura programada (MATOS, 

MACHADO, 2004).  A termogravimetria derivada (DTG) é a técnica que fornece a derivada 

da curva termogravimétrica em função do tempo ou da temperatura. Esta técnica fornece 

dados do aquecimento de uma amostra alimentícia como: alterações causadas pelo 

aquecimento do alimento, estabelecer faixa de temperatura que adquirem composição 

química, fixa, definida e constante, estabilidade térmica, acompanhar as reações de 

desidratação, oxidação, combustão e decomposição da matéria alimentícia (MACHADO, 

MATOS, 2004) (ELLEPOLA MA, 2006). O uso principal da Análise Termica é detectar a 

temperatura inicial dos processos térmicos e qualitativamente caracterizá-los como 

endotérmico e exotérmico, reversível ou irreversível, transição de primeira ordem ou de 
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segunda ordem, etc. e este tipo de informação, bem como sua dependência em relação a uma 

atmosfera especifica, fazem com que este método seja valioso na determinação de diagramas 

de fase (BERNAL et al, 2002) 

Portanto, pelo fato da produção de uma grande quantidade de resíduo durante o 

processamento do camarão, este trabalho teve como objetivo produzir co-produtos, 

concentrado protéico e a farinha liofilizada, e estudar suas propriedades viscográficas e 

termogravimétricas visando sua aplicação na indústria alimentícia. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A matéria-prima empregada neste estudo foi constituída de resíduos (cefalatórax) de 

camarão Litopenaeus vannamei provenientes de unidades beneficiadoras da região litoral de 

João Pessoa - PB que foi transportado ao LDPP (Laboratório de desenvolvimento de produtos 

Pesqueiro), Centro de Tecnologia - CT – UFPB, onde obteve-se o concentrado protéico e a 

farinha liofilizada 

Primeiramente as amostras foram lavadas com água clorada e em seguida com água 

destilada, com aproximadamente três vezes o volume da amostra, por 5 minutos, repetindo o 

procedimento por três vezes que depende da quantidade de matéria gordurosa da amostra, e 

neste caso aplicou-se um tempo de 20 minutos de repouso. O excesso de água foi retirado 

utilizando primeiramente um escorredor, e posteriormente papel de filtro ajustando o pH entre 

7,4-7,8, com cloreto de sódio a 1%. Depois de filtrado o excesso de água destilada, colocou-se 

a amostra em um becker com etanol resfriado (a 10º C), sendo o volume de etanol 

correspondente a três vezes o volume da amostra, e mantida sob agitação durante 20 minutos 

e centrifugada por 5 minutos, repetindo este processo duas vezes. O excesso de etanol foi 

eliminado por filtração. Em seguida o resíduo foi submetido à secagem em estufa a 70°C. Por 

fim, o resíduo seco foi triturado e tamisado para obtenção do concentrado protéico 

(QUAGLIA & ORBAN, 1987). 

Para a obtenção da farinha liofilizada procedeu-se a lavagem das amostras e estas 

foram submetidas à água fervente por 15 minutos e deixou-se esfriar até a temperatura 

ambiente, em seguida submeteu-se ao processo de congelamento a (-20°C) e por fim a 

liofilização (Liofilizador LS3000 – Terroni) por um período de 16 horas. O resíduo liofilizado 

foi triturado em moinho industrial e tamisado para obtenção da farinha. 
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A viscosidade de pasta dos ensaios foi determinada com o analisador rápido de 

viscosidade RVA-4, utilizando programa Thermocline for Windows versão 2.3. Newport 

Scientific Pty Ltd, segundo a metodologia nº 162 proposta pelo ICC (International 

Association for Cereal Science and Technology -ICC, 1995), utilizando o perfil Standard 1.  

A análise foi realizada corrigindo–se a concentração de sólidos da amostra com base nos 

valores de porcentagem de umidade das mesmas.  A relação foi de 3,50g da amostra para 14% 

de umidade, em 25 ml de água.  

A interpretação dos resultados se deu mediante o estudo dos valores obtidos através do 

gráfico fornecido pelo aparelho. Conforme, segue abaixo: 

Peak 1 = Corresponde à viscosidade máxima. É o valor máximo alcançado pela curva 

viscoamilógrafa. 

Trough 1 = Corresponde à viscosidade mínima à temperatura constante (95ºC). É o menor 

valor da viscosidade, após ter sido atingida a temperatura constante de 95ºC. 

Breakdown = Viscosidade máxima – viscosidade mínima. 

Final Visc = Viscosidade máxima no ciclo de resfriamento (50ºC). É o valor da viscosidade 

sob temperatura de 50ºC no ciclo de resfriamento. 

Setback = Viscosidade final – viscosidade mínima. 

Peak Time = Tempo em minutos em que ocorre a viscosidade de pico (máxima). 

Pasting Temp = É a temperatura de pasta, temperatura inicial de gelatinização, quando se 

inicia a curva da viscosidade. 

A estabilidade e o perfil de decomposição térmica do concentrado protéico e da 

farinha liofilizada foram estudados através da termogravimetria obtida em um aparelho 

termogravimétrico da marca Shimadzu, modelo DTG – 60H, equipado com software de 

análises térmicas. Utilizando-se fluxo de ar na razão de 20 ml/min e um intervalo de 

temperatura de aquecimento de 30 – 700ºC com uma razão de 10ºC/min onde foram pesados 

8 mg de concentrado protéico e da farinha liofilizada em cadinhos de alumínio na 

termobalança do próprio aparelho, onde se processou as análises. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A viscosidade tem importância nos produtos transformados em farinhas e concentrado 

protéicos, porém vários fatores interferem nesta propriedade como a quantidade de fibras, 
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proteínas, lipídios e quitina. A curva de viscosidade estuda o comportamento sofrido durante 

o aquecimento de um alimento durante os diversos processamentos. 

Os valores da viscosidade obtidos para o concentrado protéico e para a farinha 

liofilizada se encontram na tabela 01. Estes valores correspondem ao pico da curva de 

viscosidade versus tempo, conforme as figuras 01 e 02. 

Tabela 01 - Valores de viscosidade do concentrado protéico e da farinha liofilizada de resíduo 

de camarão. 

Amostras Peak Trough1 Breakdown Final 

visc 

Setback Peak 

time 

Pasting 

temp 

CP 163a 34a 129a 43a 9a 5,53a 94,9a 

FL  87b 14b 73b 22b 8a 1,20b 80,0a 

          CP – Concentrado protéico 

          FL – Farinha liofilizada 

 

O concentrado protéico apresentou valores superiores para os itens de viscosidade 

analisados em relação à farinha liofilizada exceto para o item setback (que corresponde a 

viscosidade final – viscosidade mínima) onde para este ponto as amostras foram semelhante. 

O pico de viscosidade máxima (peak) tanto para o concentrado protéico como para a 

farinha liofilizada apresentou semelhanças comparados a outras fontes alimentícias como a 

exemplo do pico de viscosidade para fécula obtida pelo estudo feito por Trombini, Leonel e 

Suman (2010) onde estudaram o comportamento viscoamilográfico de fécula, farelo de 

mandioca e farinha de soja e este autores encontraram valores de pico de viscosidade de 

421,42, 125,67 e 5,15 para fécula de mandioca, farelo e soja respectivamente, mostrando 

assim que apenas a fécula apresentou valor maior que o concentrado protéico do presente 

estudo. 

Os resultados de viscosidades obtidos neste trabalho viabilizam a utilização dos co-

produtos analisados como texturizantes, em produtos embutidos, produtos cáneos, como 

ligantes e retenção de água, agregando valor nutritivo aos alimentos uma vez que conforme 

relata Sebben, (2000) o baixo consumo do pescado pode ser estimulado com o incremento de 

novos produtos, cuja, a diversificação da formas de processamento torne-o mais aceitável pela 

população e com isto haja uma maior ingestão de proteínas de boa qualidade como a do 

pescado. 



57 

 

Newport Scientific Pty Ltd-80

0

80

160

240

00 3 6 9 12 1515

Time mins

V
is

c
o
si

ty
 c

P Peak = 163,00

Hold = 34,00

Final = 43,00

Graphical Analysis Results - 20040923

 

Figura 01 – Gráfico de viscosidade do concentrado protéico 
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Figura 2 – Gráfico de viscosidade da farinha liofilizada. 

TERMOGRAVIMETRIA 

Segundo Soliman; El-Shinnawy e Mobarak (1997), nas curvas de termogravimetria 

podem ser vistas três regiões distintas, onde a primeira região abaixo de 150º C representa a 

evaporação da água e outros materiais voláteis, ou seja, a desidratação das amostras, já a 

segunda região representa a degradação principal e a terceira é conhecida como propagação 

da reação. A Termogravimetria Derivada (DTG) corresponde a primeira derivada da curva 

termogravimétria onde a variação da massa é dada em função do tempo ou da temperatura, 

pois a DTG apresenta de forma mais clara a leitura da análise onde a área é diretamente 

proporcional à variação da massa levando a determinação da temperatura de pico, e ao mesmo 

temo indica as temperaturas iniciais e finais.do processo termogravimétrico (SANTOS, et al, 

2000). 

A perda de massa em porcentagem com as variações de temperatura do concentrado 

protéico e da farinha liofilizada se encontra na tabela 02. Estes valores foram obtidos 

utilizando-se os gráficos das figuras 03 e 04 apresentados abaixo. 
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Tabela 02 – Temperatura (ºC) e perda de massa em porcentagem (PM) do concentrado 

protéico (PC) e da farinha liofilizada (FL) para cada etapa de transição térmica. 

      1a Etapa     2a  Etapa  3aEtapa   

Amostras  T (ºC) PM % T (ºC) PM % T (ºC) PM % PMT%        R 

CP  27-100 7.73 105-466 46.55 499-660 30.35 84,63         15,37 

FL  77-110 5.70 105-458 48,77 498-670 32,99 87,46         12,54 

PM = perda de massa; PMT = Perda de massa total; R = resíduo 

As amostras apresentaram 03 etapas de perda de massa sendo a 1º etapa de transição 

endotérmica, a 2ª e 3º de transição exotérmica, conforme tabela acima e as figuras 3 e 4, 

seguindo um padrão de desintegração ideal. Para o concentrado protéico a primeira etapa 

ocorreu num intervalo de 27 a 100ºC com 7,73% de perda de massa enquanto que para a 

farinha liofilizada a primeira etapa ocorreu no intervalo de 77 a 110ºC e com uma perda de 

massa de 5,70%. Para a segunda etapa o concentrado e a farinha apresentaram um intervalo 

maior de temperatura de transição exotérmica com perda de massa semelhante já na terceira 

etapa os valores de perda de massa foram equivalentes. Na terceira etapa de transição 

exotérmica os valores de perda de massa foram de 30,35 e 32,99 para o concentrado protéico 

e para a farinha liofilizada respectivamente.  

A primeira etapa de transição endotérmica foi atribuída à desidratação das amostras, a 

segunda à e a terceira à combustão das amostras. O valor residual ou de cinzas (minerais) das 

amostras obtidos por esta técnica foram, 15,37 e 12,54 que neste estudo foi também 

determinado pelo método de incineração das amostras em mufla onde foram obtidos os teores 

de 19,19% e 15,75 para o concentrado e para a farinha respectivamente. As amostras 

apresentaram um padrão de termogravimetria com curvas típicas de uma análise térmica 

diferencial onde apresentaram variação da capacidade calorífica, reação endotérmica e reação 

exotérmica. O uso principal da termogravimetria em alimentos é detectar a temperatura inicial 

dos processos térmicos e qualitativamente caracterizá-los como endotérmico e exotérmico, 

reversível ou irreversível, transição de primeira ordem ou de segunda ordem, etc. Este tipo de 

informação, bem como sua dependência em relação a uma atmosfera especifica, fazem este 

método particularmente valioso na determinação de diagramas na indústria de alimentos. 

As curvas termogravimétricas, com suas derivadas, para o concentrado protéico e para 

a farinha liofilizada, se encontram nas Figuras 03 e 04 respectivamente.  
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         Figura 03 – Curva termogravimétrica do CP 

 

           Figura 04 – Curva termogravimétrica da FL 

 

 

 

CONCLUSÕES 

Na análise de viscosidade o concentrado protéico apresentou valores superiores para 

os itens estudados em relação à farinha liofilizada, exceto para o item setback (que 
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corresponde a viscosidade final – viscosidade inicial), pois neste ponto as amostras foram 

semelhantes.  O pico de viscosidade máxima para as amostras apresentou-se semelhante a 

outras fontes alimentícias já estudadas podendo assim ser aplicadas na indústria alimentícia 

como texturizante e embutidos. Na análise de termogravimetria/DTA as amostras em estudo 

apresentaram um padrão de perda de massa e etapas de temperaturas de transições 

endotérmicas e exotérmicas dentro dos padrões ideais, comparadas a outras fontes de 

alimentos. 
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7. CONCLUSÕES FINAIS 

Concluiu-se que os co-produtos do resíduo de camarão (concentrado protéico e farinha 

liofilizada) podem ser utilizados para a formulação de ingredientes ou produtos alimentícios 

com alto teor protéico, destinados a seres humanos por apresentarem parâmetros físico-

químicos e funcionais adequados para caracterizar os mesmos como suplemento protéico de 

boa qualidade. 

As amostras apresentaram teores protéicos e tipos de aminoácidos necessários aos 

humanos, propriedades emulsificantes com possível aplicação na indústria de emulsões 

cárneas, maionese, coberturas emulsificadas para saladas e para retenção de “flavor” em 

produtos cárneos emulsificados (lingüiças, salsichas, patês) e análises microbiológicas 

satisfatórias e aplicáveis na indústria alimentícia sendo possível o seu aproveitamento como 

fonte alternativa de alimento e ao mesmo tempo contribuir com o meio ambiente mostrando 

o favorecimento dos métodos aplicados neste estudo para a concentração e conservação 

protéica.  

Na análise de viscosidade o concentrado protéico mostrou-se superior para os itens 

estudados em relação à farinha liofilizada. O pico de viscosidade máxima (peak) para as 

amostras apresentou-se semelhante a outras fontes alimentícias já estudadas podendo assim 

ser aplicadas na indústria alimentícia. 

Na análise de termogravimetria as amostras em estudo apresentaram um padrão de 

perda de massa e etapas de temperaturas com transições endotérmicas e exotérmicas dentro 

dos padrões ideais de estabilidade térmica para indústria de alimentos. 
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APENDICE 1: ARTTIGO 1 

DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA E DAS PROPRIEDADES 

FUNCIONAIS DE CONCENTRADO PROTÉICO E DE FARINHA LIOFILIZADA 

DE RESÍDUOS DE CAMARÃO 

Olivaldo Lacerda BrasileiroI, José Marcelino Oliveira CavalheiroI, João Paulo de Sousa 

PradoI, Alinne Gouveia dos AnjosI, Thais Tereza Brandão CavalheiroII 

 

RESUMO  

Resíduos provenientes da indústria do pescado podem ser facilmente transformados em 

produtos com novas formas de aproveitamento. No presente estudo, objetivou-se determinar a 

composição centesimal e as propriedades funcionais de farinha liofilizada e concentrado 

protéico provenientes de resíduos de camarão. A matéria-prima empregada neste estudo foi 

constituída de resíduos (cabeça) de camarão Litopenaeus vannamei.  O concentrado protéico 

foi obtido por extração etanólica e posteriormente submetido à secagem em estufa a 70°C, 

enquanto a farinha foi obtida pelo processo de liofilização do resíduo. Os teores de umidade, 

cinzas, proteínas e cálcio apresentaram uma diferença significativa entre as amostras de 

resíduo de cabeça de camarão in naturas (IN) e as amostras de concentrado protéico e farinha 

liofilizada. O teor de proteínas para concentrado protéico (CP) e para a farinha liofilizada (FL) 

apresentou um aumento significativo em relação ao teor protéico do resíduo (IN), mostrando 

assim que o processo de elaboração do concentrado protéico foi eficiente. 

Index terms: Litopenaeus vannamei, fonte alimentar, meio ambiente, solubilidade e 

pH. 
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o aproveitamento de resíduos no ciclo de produção de pescado é pouco 

significativo, apenas na indústria de conservas este resíduo é utilizado para a elaboração de 

farinha de pescado. Os resíduos da industrialização do pescado representam um sério 

problema para a planta industrial, principalmente por serem poluentes e de difícil descarte, 

interferindo na eficiência do processo produtivo (FIGUEIREDO et al., 2007). 

   Durante o processamento do camarão, através da etapa de descasque, é gerada uma 

grande quantidade de resíduo sólido, devido à cabeça e às cascas corresponderem a 

aproximadamente 40% do peso do animal (GILDBERG & STENBERG, 2001).  

O concentrado protéico de pescado apresenta todas as características de um alimento 

amplamente utilizado no mundo, solucionando problemas de utilização de pescados, e/ou de 

seus resíduos. É um produto concentrado à base de proteínas (75%) e tem como requisitos 

básicos: o baixo custo, baixo teor de gordura e umidade, desodorizado, alta digestibilidade, 

fácil estocagem, não necessita refrigeração e tem grande vida útil. A grande capacidade de 

hidratação e suas propriedades funcionais facilitam a inclusão em alimentos diversos 

(embutidos ou formulados). A tecnologia base do processo de produção de concentrados 

protéicos de pescado é a concentração da sua proteína através da extração dos lipídios, via 

solventes, usando o método químico (OETTERER, 2007).  

A farinha da cabeça de camarão (FCC) se origina a partir da desidratação de resíduos 

da indústria carcinícola e são basicamente compostas por cabeças, exoesqueletos e pequenos 

camarões. No processamento do camarão 50 % do peso do animal resulta em subproduto 

durante a industrialização. Somente a cabeça é responsável por cerca de 44 % desse resíduo 

(GERNAT, 2001).  

No presente estudo, objetivou-se determinar a composição centesimal e as 

propriedades funcionais de farinha liofilizada e concentrado protéico provenientes de resíduos 

de camarão.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 
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A matéria-prima empregada neste estudo foi constituída de resíduos (cabeça) de 

camarão Litopenaeus vannamei provenientes de fazenda da região litoral de João Pessoa - PB 

e transportada ao LDPP (Laboratório de Desenvolvimento de Produtos Pesqueiro), Centro de 

Tecnologia - CT – UFPB, onde foi processada para obtenção do concentrado protéico e da 

farinha liofilizada.  

Primeiramente as amostras foram lavadas com água clorada e em seguida com água 

destilada três vezes o volume da amostra por 5 minutos, repetindo o procedimento por três 

vezes. O tempo de lavagem depende da quantidade de matéria graxa da amostra, e neste caso 

aplicou-se um tempo de 20 minutos de repouso. O excesso de água foi retirado utilizando 

primeiramente um escorredor, e posteriormente papel de filtro ajustando o pH entre 7,4-7,8, 

com cloreto de sódio a 1%. Depois de retirado o excesso de água destilada, colocou-se a 

amostra em um becker com etanol resfriado (5-10º C), sendo o volume de etanol 

correspondente a três vezes o volume da amostra, e mantida sob agitação durante 20 minutos 

e centrifugada, repetindo este processo duas vezes. O excesso de etanol foi eliminado por 

filtração. Em seguida o resíduo foi submetido á secagem em estufa a 70°C. Por fim, o resíduo 

seco foi triturado e tamisado para obtenção do concentrado protéico (QUAGLIA & ORBAN, 

1987). 

Após a lavagem das amostras estas foram submetidas à água fervente por 15 minutos e 

deixou-se esfriar até a temperatura ambiente, em seguida submeteu-se ao processo de 

congelamento a (-20°C) e por fim a liofilização (Liofilizador LS3000 – Terroni) por um 

período de 16 horas. O resíduo liofilizado foi triturado em moinho industrial e tamisado para 

obtenção da farinha. 

 Para caracterização do concentrado protéico foram utilizados os métodos descritos 

pelas normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz (SÃO PAULO, 2008) para as seguintes 

análises: umidade por dessecação em estufa a 105ºC até peso constante; cinzas por 

incineração em mufla a 550ºC; cálcio por titulação, lipídio pelo método de soxhlet e proteínas 

totais pelo método de Kjeldahl (N x 6,25). 

A solubilidade foi determinada segundo o método de Dench et al. (1981), o qual 

pesou-se 0,1g do concentrado protéico e da farinha em tubos de centrífuga, e adicionou-se 

10ml de água destilada agitando a suspensão  por 30 segundos em agitador de tubos, levada 

ao banho-maria com termostato da marca THERMOMIX BM da B. Braun Biotech 

Internacional, por um período de 30min, variando a temperatura de 55 a 95ºC. Em seguida os 
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tubos foram retirados do banho e esfriados até temperatura ambiente, centrifugou-se a 

3.400rpm / 20min e retirou-se 5ml do sobrenadante e colocou-se em tubos de ensaios e secou-

se até peso constante a 105ºC para determinar a solubilidade.  

A capacidade de absorção de água e óleo foi determinada de acordo com o método 

descrito por Beuchat (1977). Adicionou-se 10,0 ml de água destilada ou de óleo a 1g de 

concentrado em tubos de centrífuga, previamente pesados. Agitou-se a suspensão em agitador 

de tubo por 30 segundos. A suspensão ficou em repouso por 30 minutos e em seguida 

centrifugou-se a 2000 rpm / 15minutos. O sobrenadante foi descartado, e os tubos foram 

invertidos para escoar a água/óleo por 10 min. Os tubos foram pesados novamente e o ganho 

em peso utilizado para determinar a capacidade de retenção de água e óleo em g /100g (base 

seca). 

Os resultados das análises, em triplicata, foram submetidos ao teste estatístico de 

Kolmogorov-Sminorv (K-S) com o objetivo de aferir a normalidade de distribuição, seguido 

da Análise Estatística de Variância (ANOVA) e comparações múltiplas realizadas através do 

teste de Tukey. Considerou-se o nível de probabilidade de erro (p) menor que 0,05 ou 5% 

para definir a significância dos testes de variância, os quais conjuntamente com as médias e 

desvio padrão foram realizados através do programa SPSS for Windows – 11.0 (SPSS. INC, 

2001), conforme Marocco (2007). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os teores de umidade, cálcio, lipídios, proteínas e cinzas do resíduo (IN) estão 

representados conforme tabela abaixo:  

Tabela 1 – Composição centesimal das cabeças de camarão In Natura (IN), concentrado 

protéico (CP) e da farinha liofilizada (FL). 

 UMIDADE CÁLCIO LIPÍDIOS PROTEÍNAS CINZAS 

IN 78.60a±0.95 3.16c±0.16 0.88b±0.07 12.43b±0.65 6.59c±1.12 

CP 7.49b±0.04 6.48a±0.09 1.16b±0.14 54.41a±3.10 19.19a±1.52 

FL 4.99c±0.04 6.14b±0.04 3.56a±0.35 51.01a±1.28 15.75b±0.91 

Letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferem significativamente ao nível de 5% 

pelo teste de Tukey. 

De acordo com Gonçalves e Ribeiro (2009) para camarão branco e Caúla (2003) para 

camarão rosa, encontraram valores de umidade (75,8 e 74,5%, respectivamente) e cinzas (1,65 

e 3,60%) um pouco abaixo dos encontrados neste estudo para camarão branco (Litopenaeus 
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vannamei). Porém os mesmos autores expuseram valores maiores referentes a lipídio (2,51 e 

3,80%) e proteína (15,84 e 16,50%).  

Os teores de umidade, cinzas, proteínas e cálcio apresentaram uma diferença 

significativa entre as amostras de resíduo de cabeça de camarão in naturas (IN) e as amostras 

de concentrado protéico e farinha liofilizada.  

O teor de proteínas para concentrado protéico (CP) foi de 54,41% e o da farinha 

liofilizada (FL) foi de 51,01% podendo-se observar que houve um aumento significativo em 

relação ao teor protéico do resíduo (IN), mostrando assim que o processo de elaboração do 

concentrado protéico foi eficiente, assim como o processo de liofilização. Além de não 

apresentarem diferença significativa entre ambos. De acordo com Pessatti (2001), a 

concentração de proteína deve ser em média quatro vezes maior que o valor do teor protéico 

da matéria-prima, portanto o método de obtenção do CP utilizado foi eficiente. Murueta et al. 

(2007), estudando diferentes métodos de secagem no processo de produção de concentrados 

protéicos de nove espécies de peixes, verificaram que o conteúdo de proteína variou entre 

57% e 77%, sem que tenha havido diferença entre os diferentes métodos de secagem 

aplicados (liofilização, secagem a 65 °C por 15 h e secagem a 100 °C por 12 h). 

 Quanto ao teor de umidade houve uma redução significativa do resíduo quando 

submetido ao processo de elaboração do concentrado protéico e o de liofilização, sendo que a 

farinha liofilizada apresentou o menor índice de umidade. A desidratação do concentrado 

protéico neste trabalho pode ser considerada bastante eficiente tendo em vista que Ogawa 

(1999) relata que o músculo do pescado fresco pode conter de 60 a 85% de umidade. Vila 

Nova et al. (2005), caracterizando a composição química de filé de tilápia (O.niloticus), 

reportaram um valor de 77,55% de umidade. 

 Em relação ao teor de cinzas e cálcio, o concentrado protéico apresentou o maior valor 

comparado ao resíduo in natura e à farinha liofilizada, salientando-se que a diferença entre o 

concentrado e a farinha liofilizada foi pequena. Comparando os resultados de farinha 

liofilizada de resíduos com os obtidos para o resíduo de camarão in natura verificou-se que, a 

farinha apresentou valores de cinzas 2 vezes maiores do que os obtidos para o resíduo in 

natura. Freitas et al (2002), em estudo com farinha de resíduo de camarão encontrou valores 

quatro vezes maiores do que para o camarão in natura. De acordo com Wang & Hwang. 

(2001) a composição dos sais minerais consiste, principalmente, de carbonato de cálcio, 

seguido de fosfato, magnésio, sílica e enxofre. Este aumento de cinzas, principalmente, no 
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que concerne ao mineral cálcio indica potencial diferencial desta farinha para utilização em 

dietas para fins especiais. 

 O teor de lipídios para farinha liofilizada (FL) foi de 3,56% podendo-se observar que 

houve um aumento significativo em relação ao teor lipídico do resíduo (IN) e do concentrado 

protéico (CP), tendo em vista que o processo de liofilização promove a concentração dos 

componentes químicos. 

No caso do conteúdo lipídico, observou-se uma variação entre o resíduo e a farinha 

liofilizada da mesma forma outros estudos  observaram que houve um aumento na quantidade 

percentual de proteína e uma diminuição nos lipídios, quando comparados a CMS (Carne 

Mecanicamente Separada) e o concentrado protéico obtidos de vários pescados. O teor de 

proteína encontrado no concentrado protéico foi quase o dobro da CMS e os lipídios 

apresentaram um valor nove vezes inferior no concentrado protéico, em relação à CMS. A 

umidade, sendo um dos fatores críticos no processamento de surimi, apresentou-se de acordo 

com o observado por outros autores que utilizaram também CMS como matéria-prima para a 

obtenção de concentrado protéico (90,1%, SMYTH e O’NEILL, 1997; 89,5%, CORTEZ-

VEGA et al., 2010). Contudo seria desejável obterem-se valores menores de umidade, uma 

vez que nos produtos a base de surimi, isto formará um gel com maior qualidade, o que se 

refletirá numa maior força do gel. 

Verifica-se que a solubilidade do concentrado protéico não apresentou diferença 

significativa (p<0,05) no intervalo de temperatura de 65 á 95ºC. Porém no caso da farinha 

liofilizada o menor valor de solubilidade encontrado foi na temperatura de 85ºC. No intervalo 

de temperatura estudado os valores de solubilidade para a farinha liofilizada foram superiores 

em relação ao concentrado protéico.   
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Figura 1 – Solubilidade do concentrado protéico (CP) e da farinha liofilizada  

(FL) versus pH. 

 

Verificou-se que a solubilidade dos concentrados protéicos e da farinha liofilizada não 

apresentaram diferença significativa (p<0,05) nos valores de pH 2,0 a 7,0.   

De acordo com Sgarbieri (1996), o pH isoelétrico (pI) das proteínas pode variar entre 

4,0 e 6,0  não havendo, portanto, valor que represente o pH isoelétrico do concentrado 

protéico e da farinha liofilizada na faixa estabelecida para este estudo onde o número de 

cargas negativas e positivas tende a se neutralizar intramolecularmente, apresentando menor 

afinidade pelo solvente. Sathivel (2003), estudou a influência do pH sobre a solubilidade em 

isolados protéicos de pescado de diferente espécies, encontrando menor solubilidade em pHs 

próximos de 4,0. No presente estudo apesar de não haver diferença estatística entre os dados 

de concentrado protéico e farinha liofilizada pode-se salientar que no caso do concentrado 

protéico o menor valor de solubilidade foi encontrado em pH 2,0. Em se tratando da farinha o 

menor valor foi obtido para pH 5,0. 

Aumento da solubilidade em faixas de pH baixos  não foram obtidas como estudado 

por outros autores. Este aumento tem sido observado para vários tipos de modificações 

químicas, as quais introduzem cargas negativas na superfície da proteína. Trabalhos 

realizados com proteína de farinha de trigo, miosina, soja, pescado e levedura demonstraram o 

mesmo comportamento de solubilidade para valores abaixo do ponto isoelétrico (KINSELLA, 
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1987).  Isso poderia se dever às diferentes capacidades tamponantes dos aminoácidos nas 

moléculas das proteínas (KIM; PARK; CHOI, 2003). 

 A solubilidade é uma das mais importantes propriedades das proteínas e varia 

consideravelmente em função do pH e da força iônica. A maioria das proteínas alimentícias 

exibe uma curva de solubilidade protéica em função do pH na forma de “U”. Diferentemente 

dos estudos relatados para outras espécies de pescado (sardinha, bagre e corvina), não se 

obteve o ponto isoelétrico para o concentrado protéico e para a farinha liofilizada na faixa de 

pH de 2,0 a 7,0. Batista et al. (2007); Kristinsson et al, 2005; Martins et al, 2009. Fontana 

(2009), encontrou aumento de solubilidade nos pontos extremos de uma faixa de pH de 3,0 – 

11,0, sendo que o ponto isoelétrico foi obtido no pH 5,0. 

Neste estudo a CAO (Capacidade de absorção de óleo) média obtida para o 

concentrado protéico e farinha liofilizada foram respectivamente 30,23 e 33,40g/100g. A 

Tabela 2 mostra os valores médios da CAA e da CAO para concentrado protéico e farinha 

liofilizada obtida por solubilização etanólica. 

 

Tabela 2 – Capacidade de Absorção de água e óleo do concentrado protéico e da farinha 

liofilizada. 

Produto CAA ( g/100g) CAO (g/100g) 

Concentrado Protéico 35.05a±0.38 30.23a±0.76 

Farinha Liofilizada 35.53a±3.76 33.40a±4.20 

CAA – Capacidade de absorção de água - CAO – Capacidade de absorção de óleo 

Letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferem significativamente ao nível de 5% 

pelo teste de Tukey. 

 

             Neste estudo, a CAA e CAO média obtida para o concentrado protéico e para farinha 

liofilizada de resíduo de camarão não apresentaram diferença significativa.  

   A capacidade de retenção de óleo é uma das propriedades funcionais mais importantes 

na elaboração de produtos, podendo influenciar na ordem de adição dos ingredientes secos na 

mistura, contribuindo para uma distribuição uniforme (FONTANA, 2009). De acordo com 

Kinsella (1987), altos valores de CAO são desejáveis em produtos como extensores de carne 

para melhorar sua sensação na boca, assim como em produtos viscosos como sopas, queijos 

processados e massas.  

O mecanismo de retenção de óleo deve-se principalmente à captura física do óleo pela 

proteína e é uma característica funcional muito importante, requerida principalmente pela 
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indústria alimentícia de carne e produtos emulsionados (BOBBIO & BOBBIO, 1995); 

(SATHIVEL & BECHTEL, 2006) 

A retenção de óleo varia em função do número de grupos hidrofóbicos expostos da 

proteína e, provavelmente, as cadeias laterais não polares das proteínas têm afinidade com as 

cadeias hidrofóbicas da molécula de óleo, contribuindo para a absorção e melhora da CRO 

(Capacidade de Retenção de Óleo) (KINSELLA, 1982); (DONADEL & PRUDENCIO-

FERREIRA, 1999). Fontana (2009) encontrou, respectivamente, para os concentrados obtidos 

pelos processos alcalino e ácido valores de CRO de 4,7 e 4,6 mL óleo/g proteína.  
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CONCLUSÕES  

Conclui-se que produtos provenientes da obtenção de resíduos de camarão 

marinho (concentrado protéico e farinha liofilizada) podem ser utilizados para a 

formulação de ingredientes ou produtos alimentícios com alto teor protéico, destinados 

a seres humanos e animais. E por apresentarem parâmetros físico-químicos e funcionais 

adequados pode-se caracterizar os mesmos como suplemento protéico de boa qualidade. 
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APÊNDICE 2 – ARTIGO 2. 

Propriedades emulsificantes e análises de aminoácidos e microbiológica do 

concentrado protéico e da farinha liofilizada do resíduo de camarão 

Olivaldo Lacerda BrasileiroI, José Marcelino Oliveira CavalheiroI, João Paulo de Sousa 

PradoI, Alinne Gouveia dos AnjosI,  

 

 

RESUMO 

A indústria de alimentos busca novas fontes alimentares para suprir as necessidades do 

consumo humano a nível mundial e com o beneficiamento do camarão gera uma grande 

quantidade de resíduo, destacando as cabeças de camarão, que é desprezada no meio 

ambiente sem tratamento adequado e assim poluindo-o. Assim o presente estudo teve 

como objetivo elaborar co-produtos, o concentrado protéico e uma farinha liofilizada, 

do resíduo e estudar suas propriedades emulsificantes, determinar a composição de 

aminoácidos e microbiológica para possível consumo humano. Tanto o concentrado 

protéico como a farinha liofilizada apresentaram elevados teores de proteínas como 

também os diversos aminoácidos essenciais necessários para a alimentação humana. 

Com relação as propriedades emulsificantes houve variações para ambas as amostra em 

relação à variação do pH obtendo assim maior capacidade emulsificante no pH 3.0 e a 

menor em pH 8.0 já para a atividade emulsificante obteve-se o menor valor no pH 4.0. 

Podemos sugerir o uso destes co-produtos na indústria de emulsões cárneas, maionese, 

coberturas emulsificadas para saladas e para retenção de “flavor” como também em 

produtos cárneos emulsificados (lingüiças, salsichas, patês). Com relação às análises 

microbiológicas as amostra se apresentaram dentro dos padrões aceitáveis pelos órgãos 

reguladores da indústria alimentícia. 

Termos para indexação: resíduo, concentrado protéico, farinha liofilizada, alimentação 

humana, emulsificação 
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INTRUDUÇÃO 

A preocupação e o interesse dos consumidores sobre o que estão consumindo 

vêm aumentando nos últimos anos, o que torna os produtos à base de pescado uma 

excelente alternativa de alimentação tendo em vista sua composição química rica em 

proteínas e baixos teores de lipídeos tornando assim o pescado num alimento de 

excelente valor nutritivo devido as suas proteínas de alto valor biológico, vitaminas e 

ácidos graxos insaturados, entretanto é bastante perecível, necessitando de condições 

sanitárias adequadas desde sua captura, manipulação e comercialização a fim de que 

seja oferecido ao consumidor um produto seguro e de boa qualidade microbiológica 

(ABREU et al., 2008). 

O perfil de aminoácidos é altamente significativo nos concentrados, embora no 

processo de secagem possa haver perdas e mesmo conforme o manejo que se dá à 

matéria prima, como ausência de frio ou empilhamento por longo tempo, ocorrem 

hidrólises e rancificação, mas o aumento da estabilidade de proteínas pode ser obtido 

através da remoção da água (desidratação) utilizando a liofilização e processos 

químicos, como a utilização do álcool, como método mais comumente utilizado para a 

preparação de proteínas desidratadas, as quais devem apresentar estabilidade adequada 

por longo período de armazenagem em temperaturas ambientes (MURGATROYD et. 

al., 1997). 

Conforme relata Ribeiro e Ceravalli, 2007, as propriedades funcionais são 

elementos críticos no desenvolvimento de uma nova fonte protéica, que deve ao lado do 

valor nutricional, ser considerado na produção de um novo alimento ou ingrediente que 

possa ser assimilado pela indústria alimentícia. O emprego de resíduos protéicos é 

desejável na alimentação humana pelo seu valor nutricional e relativo baixo custo, 

porém sua utilização depende de processos tecnológicos para transformá-los em 

ingredientes alimentares com propriedades funcionais aceitáveis (MURATE, 

FERREIRA, 1999) 

O pescado pode conter agentes microbianos e ser contaminado em qualquer um 

dos segmentos da cadeia produtiva, por isso, a legislação sanitária impõe limites à 

presença de microorganismos patogênicos ou deterioradores, para garantir a segurança 

alimentar e a qualidade desse tipo de alimento, portanto, deve-se utilizar dos métodos de 

conservação para minimizar os danos causados pelo processo de deterioração 

microbiana.  
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A indústria de beneficiamento de camarão gera resíduos que são fontes poluentes do 

meio ambiente a exemplo das cabeças do camarão que são descartados na natureza sem 

aproveitamento na alimentação humana. Assim o presente estudo teve como objetivo 

obter um concentrado protéico e uma farinha liofilizada de resíduo de camarão com 

condições ideais para o consumo humano. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A matéria-prima empregada no presente estudo foi constituída de resíduos 

(cabeça) de camarão Litopenaeus vannamei provenientes de fazenda da região litoral de 

João Pessoa - PB e transportada ao LDPP (Laboratório de Desenvolvimento de 

Produtos Pesqueiro), Centro de Tecnologia - CT – UFPB, onde foi processada para 

obtenção do concentrado protéico e da farinha liofilizada.  

As amostras foram lavadas com água clorada e em seguida com água destilada 

aproximadamente três vezes o volume de amostra, por 5 minutos, repetindo o 

procedimento por três vezes. O excesso de água foi retirado utilizando primeiramente 

um escorredor, e posteriormente papel de filtro ajustando o pH para 7,4-7,8, com cloreto 

de sódio a 1%. Depois de retirado o excesso de água destilada, colocou-se a amostra em 

um Becker com etanol resfriado (5-10º C), sendo o volume de etanol correspondente a 

três vezes o volume da amostra, e mantida sob agitação durante 20 minutos e 

centrifugado (3400 rpm – CT. 5000 – cientec-Brasil) , repetindo este processo duas 

vezes. O excesso de etanol foi eliminado por filtração e seguiu-se a secagem em estufa a 

70°C. O resíduo seco foi triturado e tamisado para obtenção do concentrado protéico 

(QUAGLIA, ORBAN, 1987). 

Para a obtenção da farinha liofilizada após a lavagem das amostras estas foram 

submetidas à água fervente por 15 minutos e deixou-se esfriar até a temperatura 

ambiente em seguida submeteu-se ao processo de congelamento a (-20°C) e por fim a 

liofilização (Liofilizador LS3000 – Terroni) por um período de 16 horas. O resíduo 

lioflizado foi triturado em moinho industrial (MA340 – Marconi – Brasil) e tamisado 

para obtenção da farinha. 

A análise da composição de aminoácidos do concentrado protéico e da farinha 

liofilizada foi realizada em um Cromatógrafo Líquido Varian 2699, equipado com uma 

coluna de Fase Reversa (C18) Sistema Pico-Tag (Waters Division). 
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Propriedades emulsificantes: A capacidade emulsificante foi determinada segundo o 

método descrito por Wang e Kinsella (1976) onde 400 mg de proteína foram diluídos 

em 20 ml de água destilada a diferentes pH (3.0, 4.0, 6.0  e 8.0) A solução foi agitada a 

10.000rpm. Após 30 segundos em dispersão, adicionou-se óleo de soja (Soya) à mistura 

em agitação através de uma bureta numa razão de 0,8 ml/minuto. O ponto de inversão 

de fase foi registrado pelo aumento da resistência elétrica da emulsão, utilizando-se um 

par  de eletrodo. A capacidade emulsificante foi calculada como a quantidade de óleo 

emulsificado por grama de proteína da amostra. 

  A atividade emulsificante e a estabilidade da emulsão foram determinadas pelo 

método descrito por Yasumatsu et al. (1972), com algumas modificações. Preparou-se 

uma suspensão com 0,7 g de amostra em 10 ml de água destilada e 10 ml de óleo de 

soja em becker de 100 ml. A suspensão foi emulsificada em agitador a 10.000rpm por 

um minuto. A emulsão foi dividida em tubos cônicos de centrífuga de 12 ml e 

centrifugados (CT. 5000 – cientec-Brasil) a 1500 x g por 5 minutos. A atividade 

emulsificante foi calculada como: (volume da camada emulsificada/volume total no 

tubo) x 100. A atividade de emulsão foi determinada, após aquecimento a 80ºC por 30 

minutos em banho-maria, resfriada e centrifugada nos mesmos tubos que continham a 

emulsão formada na avaliação da atividade emulsificante e assim, a estabilidade da 

emulsão foi definida como sendo o percentual da atividade emulsificante que 

permaneceu emulsionado após sofrer tratamento térmico. 

As análises microbiológicas foram realizadas de acordo com a metodologia 

usada por Vanderzant e Splittstoesser (1992), dentre as quais: Contagem Padrão de 

coliformes Totais, Número Mais Provável de Coliformes termotolerantes, Contagem, 

bolores e leveduras, Presença ou Ausência de Salmonella e Estafilococus coagulase 

positiva.  

Os resultados das análises estatísticas foram submetidos ao teste estatístico de 

Kolmogorov-Sminorv (K-S) com o objetivo de aferir a normalidade de distribuição, 

seguido da Análise Estatística de Variância (ANOVA) e comparações múltiplas 

realizadas através do teste de Tukey. Considerou-se o nível de probabilidade de erro (p) 

menor que 0,05 ou 5% para definir a significância dos testes de variância, os quais 

conjuntamente com as médias e desvio padrão foram realizados através do programa, 

SISVAR versão 5.3, conforme Marocco (2007). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Os teores de proteínas obtidos para o resíduo in-natura (IN), concentrado protéico (CP) 

e para a farinha liofilizada (FL) foram 12.43, 54.41 e 51.01% respectivamente 

mostrando assim que os métodos de concentração aplicados neste estudo são eficientes. 

Os valores obtidos para cada aminoácido no aminograma do concentrado protéico e da 

farinha liofilizada de resíduo de camarão estão expostos na tabela 1. 

Tabela 1 – Composições aminoacídicas do concentrado protéico (CP) e da farinha 

liofilizada (FL) do resíduo de camarão em mg/100 gramas de amostra seca. 

ANE F.L C.P 

Ácido Aspártico 7,53a±0,05 5,85b±0,06 

Ácido Glutâmico 39,80a±0,11 34,25a±0,45 

Serina 15,98a±0,04 11,68b±0,10 

Glicina 36,95a±0,03 33,34a±0,40 

Tirosina 40,02a±0,01 35,87a±0,42 

Alanina 15,65a±0,03 11,11b±0,10 

AE   

Isoleucina 40,33a±0,02 27,11b±0,45 

Leucina 10,06a±0,02 7,18b±0,03 

Lisina 19,90a±0,01 18,03a±0,22 

Metionina 38,04a±0,02 34,18a±0,42 

Fenilalanina 133,33a±0,08 90,30b±1,47 

Treonina 13,63a±0,04 9,74b±0,06 

Valina 5,53a±0,01 3,82b±0,03 

Histidina 20,94a±0,03 14,59b±0,16 

Arginina 69,21a±0,05 47,06b±0,73 

   

ANE = aminoácidos não essenciais, AE = aminoácidos essenciais 

Letras diferentes na mesma linha representam diferença significativa a nível de 5% pelo 

teste T-Student. 

A farinha liofilizada apresentou valores maiores de aminoácidos analisados em 

relação ao concentrado protéico mostrando com isto que a liofilização pode ser 

considerada como um bom método de concentração e de conservação para a indústria 

alimentícia como também analisando a tabela 1 observa-se que ambos os métodos 

aplicados no presente estudo obteve-se valores significativos de aminoácidos tanto os 

essenciais como os não essenciais para os co-produtos do camarão, podendo com isso 

dizer que há capacidade de transformar um produto que geralmente é descartado na 

natureza poluindo o meio ambiente em um alimento de uso humano com valor nutritivo. 

A fenilalanina foi o aminoácido que apresentou a maior concentração seguido pela 

arginina, isoleucina, tirosina, ácido glutâmico e a glicina respectivamente para ambas as 

amostra enquanto que a valina apresentou o menor valor entre os aminoácidos 

determinados. O corpo humano necessita da fenilalanina, pois é uma parte integral de 
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todas as proteínas do corpo fazendo parte do código genético fazendo parte de reações 

bioquímica essenciais ao nosso corpo intervindo na produção de Colágeno, 

principalmente na estrutura da pele e do tecido conjuntivo, a arginina tem importância 

na produção de hormônio de crescimento, diretamente envolvido no crescimento dos 

músculos e dos tecidos e para a manutenção e reparação do sistema imunitário já o 

ácido glutâmico funciona como neurotransmissor excitatório do sistema nervoso onde 

este é armazenado em vesículas sinápticas e o impulso nervoso causa a libertação de 

glutamato no neurónio pré-sináptico e na célula pós-sináptica existem receptores que 

ligam o glutamato e se ativam e assim ocorrem as funções neurológicas. BOELTER et 

at (2011) em  análise da farinha de silagem de sardinha obtiveram as maiores 

concentrações para arginina, leucina, acido glutâamico, serina e leucina. BORGHESI et 

al (2008) em silagem de tilápia determinaram altas concentrações para leucina, lisina, 

arginina, ácido glutâmico e glicina. GUILHERME et al (2007) em farinha de silagem de 

resíduo de camarão observaram maiores teores para a arginina. 

                Tabela 2 - Capacidade emulsificante (CE) do concentrado protéico (CP) e da 

                                farinha liofilizada (FL) de resíduo do camarão versus o pH. 

pH CE (ml óleo / g. amostra) 

pH 8.0  

CP               68,00e±1,41 

FL                101,43b±3,29 

pH 6.0  

CP              80,50d±2,12 

FL              89,00cd±1,41 

pH 4.0  

CP              100,13bc±4,42 

FL              97,35bc±3,32 

pH 3.0  

CP              117,00a±4,24 

FL              108,23ab±2,79 

                        CE – Capacidade emulsificante 

A capacidade emulsificante aumentou em ambas as amostras no pH 3,0, sendo 

obtido maior volume de óleo emulsificado para o concentrado protéico neste mesmo pH 

e menor volume no pH 8.0.  CAVALCANTI, BORA e CARVAJAL (2009) estudando 

as propriedades funcionais das proteínas de amêndoas da faveleira (Cnidosculus 

phyllacanthus (Mart.) Pax. et K. Hoffm.) com e sem espinhos também obtiveram um 

aumento da capacidade emulsificante em pH baixo (pH 2.0). SILVA, BORA e NETO 

(1997) onde caracterizaram as propriedades funcionais do isolado protéico de semente 
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algaroba (Prosopis juliflora(SW) D.C) modificado por acetilação também observaram 

maiores valores do volume emulsificante no pH 3.0. 

 

Tabela 3 – Atividade emulsificante (AE) e estabilidade de emulsão (EE) do concentrado 

protéico  (CP) e da farinha liofilizada (FL) versus o pH 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        AE – Atividade emulsificante, EE – Estabilidade da emulsão 

A atividade emulsificante apresentou o menor valor no pH 4.0 para as amostras 

analisadas onde pode atribuir ao fato  das proteínas neste ponto estarem na faixa de pH 

isoelétrico,  porém podemos observar que a farinha liofilizada apresenta os maiores 

valores de atividade emulsificante  exceto no pH 3.0 onde esta apresentou valor menor 

em relação ao concentrado protéico. Para a estabilidade da emulsão a farinha liofilizada 

foi a que obteve menor valor no pH 8.0 enquanto que nos demais pHs as amostras 

apresentaram estabilidade acima de 50%. Conforme relatam German e Phillips (1994) 

as propriedades funcionais das proteínas dependem das características intrínsecas como 

estrutura e conformação, que também dependem de fatores como temperatura, 

concentração protéica, força iônica e pH, assim com os resultado obtidos neste trabalho 

podemos sugerir o uso destes co-produtos na indústria de  emulsões cárneas, maionese, 

coberturas emulsificadas para saladas e para retenção de “flavor” em produtos cárneos 

emulsificados (lingüiças, salsichas, patês). 

 

 

pH AE (%) EE (%) 

pH 8.0   

CP                14,75bcd±2,12 70,0ab±14,14 

FL                 20,25ab±2,12 15,78c±2,12 

pH 6.0   

CP                8,89de±0,78 73,72ab±0,54 

FL                11,28cd±1,80 89,00a±1,41 

pH 4.0            

CP               3,30e±1,46 57,50b±3,54 

FL                10,50cde±0,71 62,50b±3,54 

pH 3.0   

CP               25,89a±3,24 80,80ab±8,20 

FL               17,89bc±1,73 74,50ab±4,95 
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        Tabela 4 – Análise microbiológica do concentrado protéico (CP) e da farinha  

                         liofilizada (FL)  

Microrganismos    Amostras  

             CP        FL 

Contagem de Bolores e 

Leveduras 

4x101 UFC/g 2x101 UFC/g 

Coliformes totais < 3,0 NMP/ g < 3,0 NMP/g 

Coliformes 

Termotolerantes 

< 3,0 NMP/ g < 3,0 NMP/g 

Estafilococos coagulase 

positiva 

Ausência / g Ausência / g 

Pesquisa de 

Salmonellas 

 Ausência/25 g Ausência/25 g 

 

Conforme os resultados expostos na tabela 4 para as análises 

microbiológicas do concentrado protéico e da farinha liofilizada estes produtos 

se encontram dentro dos padrões aceitáveis para o consumo humano, pois estão 

de acordo com o que preconiza a RDC de nº 12 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (BRASIL, 2001) mostrando assim que é possível a obtenção 

de produtos elaborados a partir do resíduo de camarão com boa qualidade 

microbiológica para consumo humano. 

CONCLUSÕES 

Os co-produtos, concentrado protéico e a farinha liofilizada, do resíduo de 

camarão apresentaram teores protéicos capazes de funcionar como nutrientes essenciais 

a alimentação humana, propriedades emulsificantes com aplicação na indústria de 

emulsões cárneas, maionese, coberturas emulsificadas para saladas e para retenção de 

“flavor” em produtos cárneos emulsificados (lingüiças, salsichas, patês). e análises 



86 

 

microbiológicas satisfatórias  com uma possível aplicação para indústria alimentícia 

com o objetivo de aproveitamento como fonte alternativa de alimento e ao mesmo 

tempo contribuir com o meio ambiente como também mostra que os métodos aplicados 

são eficientes para a concentração e conservação protéica.  
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