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1 - INTRODUÇAO

A ocorrência de residuos numa industria de alimentos, c~

jo volume depende da materia-prima, processamento adotado, produto

final, etc, faz com que medidas especiais sejam tomadas com refe-

rencia ao destino a eles reservado. Esses residuos podem ser aprQ

veitados, parcial ou totalmente, ou descartados, modificados ou

não previamente, de forma a não se constituirem poluentes. Certa

mente esta orientação será decidida por diferentes fatores, entre
.

d d -. (28)
os quals os e or em economlca .

A recuperação de substâncias de interesse nutricional el

lou não-nutricional, a partir de residuos da industria de alimen-

tos, P o de s e r u til n a a 1 i me n t a ç ã o h uma n a e 10 u a n i mal e a o u tro s pr~

põsitos. Pode ainda baixar o custo de insumos principais e dimi-

nuir problemas de poluição ambiental.

A industria de pesca estã agrupada entre as que geram

grandes volumes de reslduos, constituindo-se num exemplo bastante

tipico a industrialização de crustáceos, pois seus residuos atin-

gem ate 85% do peso inicial da especie considerada(14,32,50,6l, 65,

78)

De um modo geral, a industria de pesca local nao

veita racionalmente os reslduos de crustáceos (78).

apro -

Diante das opções de orientação a serem dadas a esses re
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slduos, ê bastante convincente a expectativa de tornã-los uma ou-

tra fonte de materia-prima. r importante que a partir dos mesmos

seja tentado o seu uso integral ou a recuperação de nutrientes e/ou

de outros constituintes, neles presentes, satisfazendo-se assim a

oportunidade de se ter uma utilização mais completa da materia-pri

ma original.

Os reslduos sõlidos de crustaceos são constituldos de

partes dos animais convencionalmente não consumi das (cefalotõrax,

exoesqueleto, etc) e restos de musculo e vísceras, em quantidades

variaveis, podendo ainda conter exemplares inteiros e mecanicamen

te danificados e/ou de tamanho inadequado para a industrialização e

comercialização. Como decorrência, fazem-se presentes substâncias

nutricionalmente interessantes, como a protelna, por exemplo, e o~

tras que não apresentam tais características, como ê o caso da qui

tina, pigmentos carotenõides e carbonato de calcio.

Nos estudos realizados com resíduos de crustãceos, mere-

ceram maior atenção a proteína e a quitina. A proteína existente

nesse material pode ser distinguída em dois tipos, ou seja, (a) a

derivada de estruturas moles (músculo e vísceras, principalmente)

e (b) aquela que faz parte do exoesqueleto que recobre o animal

esta intimamente associada ã quitina e ao carbonato de calcio.

e

A farinha ê a forma mais empregada de aproveitamento dos

resíduos de crustaceos, destinada exclusivamente ã alimentação ani-

ma 1 . Enquanto seus atributos nutricionais sugerem o referido em-

prego, o fator limitante continua sendo a grande proporção de exo-

esqueleto presente, acarretando altas quantidades de calcio e qui-

. ( 39 50 51 61 65 78 80) . .tlna ' , , , , , . Consta reglstradona llteratura que

altas ingestões de calcio por animais não são beneficas, porque



- --

- 3-

interferem na absorção de outros nutrientes e promovem graves mani

~ -. d d d . (17 26 27,35,56,64)
festaçoes toxlcas, epen en o da quantldade ' , .

Recomendações concernentes ã utilização desses produtos

indicam que os mesmos podem substituir a farinha de peixe, quando

em combinação com outros suplementos proteicos, estando os

de cãlcio e fósforo apropriadamente ajustados(50,6l).

A possibilidade de uma redução media de 76% de exoesque-

teores

leto foi demonstrada, atraves de trituração e tamisação controla-

das, em farinhas de caranguejo azul - Callinectes sapidus e de
11

"freshwater crayfish" - Procambarus clarkii. Consequentemente, o.

nlvel de cãlcio removido atingiu 56%e 68%, respectivamente,

teor proteico aumentou em proporções superiores a 100%(61).

Enquanto tem-se dado ênfase ã fração proteica dessas fa-

e o

rinhas e justifica-se, atraves disso, o emprego das mesmas, estu-

do realizado com protelna integrante do exoesqueleto do camarão

Penaeus japonicus, caranguejo - Portunus trituberculatus e 1ago~

ta - Panulirus japonicus revelou que esta e constitulda de muito

baixas quantidades de cistina, lisina, metionina e triptofano(63),

condicionando-a, por isso, a um reduzido valor nutricional.

Esta evidência reforça a vantagem em reduzir-se ao mãxi-

mo a quantidade de exoesqueleto em farinhas de reslduos de crustã-

ceos, porque alem de baixar o nlvel de cãlcio e quitina, eventual-

mente melhoraria a qualidade da protelna das mesmas.

Vários estudos foram conduzidos com a preocupação de iso

lar ou recuperar a protelna de reslduos industriais sólidos de crus

tãceos, tendo em vista a ampliação do potencial de aplicação des-

ses produtos, atraves de metodos que envolvem tratamentos qUlmi -

cos e flsicos associados.



-4-

A protelna de cefalotõrax de camarão-rosa - Penaeus bra-

siliensis e Penaeus paulensis~ por exemplo~ foi isolada por solubi

lização alcalina (NaOH)~ sob aquecimento~ e precipitação isoele -

"
trica (pH 4~5) subsequente. o isolado proteico obtido mostrou uma

boa distribuição em aminoãcidos essenciais~ frente ã proteina-pa -

drão da F.A.010.M.S(20)~e um valor biológico de 73% do observado p~

~
( 77 79)ra a caselna ~ .

Através de técnica semelhante~ outros autores

b
- . d .

d - (32 34 57) .tam em a protelna e reslduos e camarao ~ , ~ cUJO

isolaram

material

isolado exibiu um bom perfil de aminoãcidos essenciais comparado ã
.

(
32

)caselna .

Por tratamento com enzima proteolitica e polifosfato foi

recuperada a proteina de cefalotõrax de camarão-rosa - Penaeus bra-

siliensis, ao lado de substâncias flarorizantes. o material recu-

perado~ quando adicionado de amido e gordura vegetal e transforma

do em flocos, mostrou-se adequado para a formulação de sopas desi-

dratadas(14) .

Empregando a digestão autolitica, a prote1na presente em

residuos de camarão foi recuperada na forma de peptonas, as quais,

integrando meios de cultura, permitiram o crescimento de varias es-

pecies de microrganismos~ semelhantemente a meios de cultivo comer

. .
(
70

)ClalS .

Uma outra forma usada de recuperação de proteína de res1

duos de camarão, e tambem de espécimes de tamanho comercialmente

não adequado, e atraves da separação mecânica de tecidos moles~ com

a u x il i o deu m s e p a r a d o r d e c a r n e (" f 1 e s h s e p a r a t o r I) ( 5 3). A P r o t e i

na separada nestas condições e precipitada a pH 4,5, sob aquecime~

to, apresentou.uma boa distribuição em aminoãcidos essenciais, com
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parada ã farinhas de residuos de camarão, tendo sido indicada como

fonte proteica e de pigmentação, na alimentação de salmonldeos(65).

A quitina tem sua maior fonte nos fungos, sendo encontr~

da também em crustãceos, conforme jâ dito, em outros invertebrados

marinhos, insetos e leveduras(3,4,25).

Uma fonte marinha de quitina atualmente em destaque e im

portante pelo seu potenci a1 al imentar ê o "kri 11". o "kri11" - Eu-

phausia superba ê um crustãceo herblvoro que ocorre em aguas supe!

ficiais antârcticas, mede de 4 a 6 cm de comprimento e pesa de 0,7

a 1,2 g, quando adulto e constitui aprincipal dieta de ba1eias,sen

do tambem consumido por outros animais. A e x p 1os ã o popu 1 a c i na1 ex
"

perimentada por esse crustâceo, em consequência da redução do nfim~

ro de baleias, provocada pela sobrepesca, criou um grande inte -

resse na sua exploração e utilização. São estimadas em 100-500 mi

lhões de toneladas/ano a quantidade de "kril1" que pode ser captu-

rada, o que contrasta com a produção mundial atual de pescado, a

qual não ultrapassa aos 100 milhões de toneladas anuais(2,45,59).

Obedecendo a um esquema de levantamento das potencialid~

des de aproveitamento do "krill", fo)~am otimizadas as condições de

isolamento de protelna de residuos do referido crustãceo, origina-

dos na separação mecanizada de sua parte comestivel, atrav~s da

solubilização alcalina (NaOH) e precipitação isoel~trica (pH 5,7),

auxiliada por aquecimento (90oC/5min) no caso do animal não ter so-

f - -. (59)rido cocçao preVla .

A quitina e um pOlfmero de unidades de N-acetil-D-glico-

samina, quimicamente semelhante ~ celulose, estivel, resi~tente e

degradãvel enzimaticamente por diferentes organismos, entre os quai s

o humano. r insolfivel em ãgua, ãcidos e álcalis diluidos e solven
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- .
1
- 1 1 . . (3,25,60)

tes organlcos comuns e so uve em 50 ventes especlals' .

Como a celulose, a qui tina pode ser quimicamente modifi-

cada, dando origem a diferentes derivados de interesse. A quitos~

na, pollmero de 2-deoxi-2-aminoglicose (poliglicosamina), ê origi-

nada pela remoção de grupos acetila e representa o mais importante

derivado da quitina. r uma poliamina alifãtica primãria e compor-

ta-se como um polieletrõlito catiônico. A partir da quitosana tam

b
-

d b .
d d

.
d . ( 3, 25)em po em ser o tl os en va os lfnportantes .

Em virtude da quitina ocorrer em abundância na natureza

e de ser renovãvel, paralelamente ã expectativa da conversão de r~

siduo~ de crustãceos num recurso útil, nos 'últimos anos houve cres

cente interesse de exploração de toda a potencialidade de uso apr!

sentada por esse polfmero, provocando com isso um grande volume de

trabalhos publicados e o registro de vãrias patentes(3,25).

( * \A realização de uma Confer~ncia Internacional j sobre a

quitina e a quitosana, recentemente, comprova o interesse criado em

torno dessas substâncias, ocasião em que foram expostos inumeros

trabalhos, cobrindo os mais variados aspectos.

No que se refere ã obtenção da quitina a partir de resf-

duas de crustãceos, basicamente estão implicadas uma demineraliza-

ção ácida e uma desproteinização alcalina, esquema em que estã pre-

vista a recuperação da proteina presente, destinada ã alimentação

quitina

11

Uma sequência tfpica de processo comercial de extração da

e subprodutosde resfduos de crustãceosestã demonstrada

a n i ma , .

na Figura ,(3).

(*) The First International Conference on Chitin/Chitosan, realizada pelo Massa
chusetts Institute of Technology (Sea Grant Program) e Massachusetts Scien7
ce and TechnoJogy Foundation, em Boston, MS, USA. de 11 a 13 de abril de
1977. ..
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Residuo fresco triturado

1

Separação mecânica (a) -~ Músculo, etc ---~ Recuperação protêica(b)

1

Exoesqueleto

- H20

-- Dessecação

O
.

1
. - L d R

- d ++ (d)esmlnera lzaçao iI lqUl o --~ ecuperaçao e sal de Ca

dil.) f-- (c)(HCl

1

Exoesqueleto desmineral;zado

1
Desproteinização ) Liquido

(NaOH l%)(e) ~ (c)

1--- H20

QUri na

Desacetilação

(NaOH 40-50%)

t Recuperação proteica (b)

} Liquido ~ Recuperação de NaOH e/ou acetato(d)

~ H20

~ Dessecação

Quitosana

Figura 1 - Extração da quitina e subprodutos de reslduos de crustã
ceos(3). -

(a) IIMeat and bane separator"; (b) Alimentação animal;
( c ) . Rec i c1agem; (d) OPc io na 1; (e) Oi s pe ns ãve1, no cas o
do produto final ser a quitosana.
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Neste processo, o tecido mole (musculo, vísceras, etc) ,

depois da matéria-prima ter sido triturada, é separado mecanicame~
1\

te do exoesqueleto e sua proteina recuperada. Subsequentemente, o

exoesqueleto lavado e dessecado é tratado com HCl diluído para a

remoção do cãlcio. A proteina é removida do exoesqueleto desmine-

ralizado com NaOH a 1%, por vinte e quatro horas, a temperatura a~

biente e sob agitação, ou por meia a uma hora se aqueci da a vapor.

Quando a quitosana é o produto final desejado, a desproteinização e

desacetilação são conduzi das numa unica operação, com NaOH a

50%, a quente, imediatamente após a desmineralização.

40-

As propriedades da quitina e de seus derivados são de

interesse para diferentes áreas de aplicação. Atributos funcionais

como a capacidade de emulsificação e a habilidade em carrear cora~

te, por exemplo, apresentadas pela quitina microcristalina e quit~

na e quitosana, possibilitariam o emprego das mesmas na tecnologia

de alimentos(37,38).

Bastante interessante e o fato que relaciona a quitina m1

crocristalina e alquilglicosideos de N-acetii-D-glicosamina (fator

de crescimento da bifido-bacteria produtora de lactase) com a i n-

tolerância ã lactose e o aproveitamento do soro originado no fabri

co de queijo, geralmente sub-utilizado em virtude do alto teor des

te dissacarídeo. Foi possível adicionar o soro desidratado (20 e

30%) ã rações de animais (frangos e ratos) sem a ocorrência de ma-

nifestações típicas de intolerância ã lactose (severa diarreia, mã

nutrição, etc.), desde que estivessem também presentes nestas ra-

çoes o propil-N-acetil-D-glicosamina (1,2%) ou a quitina microcris

talina (2%)(4).

Potencialidades de emprego da quitina e quitosana sao
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vistas também na área medico-cirurgica, pelo fato de mostrarem-se

efetivos aceleradores da cicatrização de ferimentos(6). A quito-

sana, por deter propriedades hipolipidêmicas e hipocolesterolêmi-

cas, quando presentes em niveis de 2 a 5% na dieta de ratos, abre

. d t . ~ f 1
. (55,71)novas perspectlvas nos campos a nu rlçao e armaco ogla .

A quitosana e útil em processos cromatogrãficos (troca

iônica, quelação, camada delgada, etc ) de recuperação de aminoâ-

cidos, isolamento de enzima e separação de misturas de substânci-

as (corantes, fenois, aminoâcidos, derivados de ácidos nucleicos e

~ . -.
d d b )

(54 75)lons lnorganlcos o grupo o co re ' .

A quitosana, sendo também particularmente excelente

quelação ou captura de íons (Hg, Zn, Pb, Ag, Cr, Cu, entre

na

ou-

tros), pode ter utilidade na remoção e determinação quanti tati va

de metais como o mercúrio, vanâdio e molibdênio, na redução a ní-

veis aceitâveis de tõxicos metâlicos, presentes em efluentes 1í-

quidos, e na recuperação de cobalto, níquel e cobre de nõdulos ma

rinhos de manganes, Tanto a quitina-fosfato como a quitosana-fo~

fato são hábeis na recuperação de urânio de sistemas aquasos, co-

- -. . - . (3 30 47 54 6?mo agua do mar e agua resldual de mlna de uranlO ' , , ,-

86)

Por precipitar, em meio alcalino, como flocos gelatino-

sos que aprisionam particulas suspensas, clarificando assim as

suspensões, a quitosana foi usada com sucesso na remoção de sõli-

dos, em diferentes efluentes de processamento de alimentos, com

a vantagem adicional de ser possível usar o material

1
,

t
- .

1( 3,9,10,11 )na a lmen açao anlma .

Filmes, fibras e filamentos são obtidos de quitina e/ou

recuperado

quitosana, cujas propriedades apontam empregos interessantes. Os
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filmes de quitosana, por exemplo, devido sua alta densidade de ca!

ga, seriam orientados ã eletrõlise, como membrana trocadorade ions.

Os filmes quitina serviriam como cobertura protetora de ferimen-

tos e as fibras e filamentos como material de sutura cirurgica(3,4,

5,6,60)

A afinidade da quitosana por produtos de celulose, real-

çada pela similaridade estrutural entre ambos, suporta muitas apli-

caçoes em potencial, tais como adesivo, aditivo, substâncias de re-

vestimento e co-polimero em papel, algodão, etc. (3).

Vãrias enzimas são insolubilizadas por imobilização em

quitina e quitosana, como suportes fisicos insoluveis, com inume -

ras aplicações. Nesse particular, revelou-se bastante promissora a

imobilização da papaina em quitina, empregada proteoliticamente na

eliminação (solubilização) de complexos de proteina-carboidrato-t~

nino de cerveja, responsãveis pela turbidez do produto que

. (23 46 72 73 74)durante o resfrlamento e armazenamento ' , , , .

ocorre

Na Tabela 1 constam relacionadas apl icações sugeridas pa-

ra aquitosana, com base em suas principais propriedades(3).
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Tabela 1 - Aplicações sugeridas para a quitosana, em função de suas

principais propriedades(3).

Propriedades Usos

Alta densidade de carga e cap!

c i d a d e p o te n c i a 1 de 1 i g a ç ã o (em

Troca i6nica ou quelação (crom!

tografia); recuperação de me-

relação a cel uloses substitui - tais de efluentes residuais

das ) processo industrial de purific!

ção de âgua para reciclagem; etc.

Formação de filmes Membranas trocadotas de ions

(el etrodiâl ise)

Coagulação Tratamento de ãgua residual

Forte ligação com polimeros ne A d i t i vo p a r a o p a p e 1 ( a u me n to de

resistência); fixador de coran-gativamente carregados

te e ligante (indústria textil);

componente de invólucro de salsi

cha; adesivos

Promotora de cicatrização; não-

-trombogênica

Tratamento de ferimentos; adju~

tos cirúrgicos
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2 - OBJETIVOS

Considerando-se, com base no exposto, a importância dos

residuos industriais de crustãceos, como matéria-prima de interes

se para o aumento da disponibilidade de protelna de origem animal

e como fonte de quitina e derivados e, tendo-se em conta, conforme

demonstrado, que o cefalotõrax de camarão-rosa pode ser útil

alimentação(14,77,78,79) e a oportunidade de ampliação de sua

na

po-

tencialidade de aplicação, em termos nutricionais e/ou nao, o pre-

sente trabalho teve como objetivos:

- o desenvolvimento, em escala de laboratório, de um método de

recuperação de proteina presente em cefalotórax de camarao -

-rosa, com baixos teores em quitina e cãlcio;

- a caracterização nutricional, toxicológica (metais tóxicos)

e tecnológica (propriedades funcionais) do produto protéico

recuperado e

- a caracterização do reslduo sólido gerado na recuperaçao prQ

teica em apreço, em termos quimico-nutricional e como fonte

de quitina e quitosana.
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3 - PARTE EXPERIMENTAL

3.1 - Planejamento

Para atender os objetivos programados, inicialmente foi

desenvolvido o metodo de recuperação proteica e, em seguida, exec~

tada a caracterização do produto obtido e do reslduo sólido resul-

tante.

o metodo em apreço teve como fundamento a separação flsj

ca do material muscular e visceral, do exoesqueleto correspondente,
"

e a insolubilização subsequente da protelna.

Definidas as condições para a sua recuperação, o produ-

to derivado de cefalotõrax de camarão-rosa foi então caracterizado

nutricionalmente, toxicologicamente e tecnologicamente.

A caracterização nutricional foi executada através do

cõmputo quTmico dos aminoãcidos essenciais, em relação ~ caselna e

ã proteTna-padl~ão da F.A.OjO.M.S, e da comparação com acaselna{con-

trole), em ensaio biológico, utilizando-se como lndices o Coefici-

ente de Eficãcia Proteica - C.E.P e o Coeficiente de Digestibilid~

de - C.D. Foram empregados, no referido ensaio, doze ratos albi -

nos machos, recem-desmamados, com cerca de vinte e quatro dias de

idade, com peso medio de quarenta e duas gramas e repartidos em

dois grupos de seis animais. Sua d ur açã o f o i de v i nt e e oito dias

e, no seu transcurso, computou-se o peso dos animais no 19,79,149,
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219 e 289 dias, controlando-setambem o consumo das raçoes e das

fezes eliminadas pelos animais, a cada dois-tr~s dias. Tanto a

agua como as rações foram oferecidas sem restrição.

Atraves da quantificação dos nlveis de mercurio, cãdmio,

chumbo, cobre e zinco, efetuou-se a caracterização toxicolõgica do

produto recuperado, tendo-se em conta que o mesmo poderia estar

acompanhado de quantidades incompatTveis dessas substâncias, prin-

cipalmente por tratar-se de material concentrado, ã custa da remo-

ção de ãgua e de lipides.

As caracteristicas tecnolõgicas da proteTna recuperada

foram avaliadas principalmente em função de sua solubilidade e da

capacidade de emulsificação, considerando-se que com estas propri~

dades ê posslvel visualizar a potencial idade de emprego da mesma.

E, por ultimo, o residuo resultante no processo de recu-

peraçao proteica estudado, composto basicamente de exoesqueleto

foi caracterizado atraves dos aminoãcidos essenciais de sua fra-

çao proteica e do cômputo quimico correspondente, em comparaçao a

caseina e ã proteina da F.A.O;O.M.S, e tambem como fonte de quiti-

na e quitosana, parâmetros de importância na avaliação da potenci~

lidade do material em questão.

3.2 - Materiais

3.2.1 - Amostra

As amostras de cefalotõrax de camarão-rosa Penaeus bra -----

P~naeus paulensis foram obtidas numa industria de pesca,siliensis e
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em Guarujã - SP, trituradas em moedor de carne (disco rom perfur~

ç6es de 8 mm de diâmetro) e congeladas (-25 a 20°C). As amostras

destinadas ao estudo de propriedades funcionais não foram congel~

das.

3.2.2 - Animais

No ensaio biológico foram usados ratos albinos C~~ttus

~overgicus varo albinus), da raça Wistar, procedentes do bioterio

do Setor de Nutrição do Institutode Ci~ncias Biomedicas- USP.

3.2.3 - Gaiolas

Foram empregadas gaiolas individuais apropriadas, as

quais permitiram o controle do consumo de rações e fezes elimina-

das pelos animais(87).

3.2.4 - Rações

A ração bãsica era composta de sacarose (10%), óleo de

soja (8%), mistura vitaminica (1%), mistura salina (4%), celulo-

se (1%), ãcido benzóico (0,1%) e amido de milho(31). A quantida-

de de amido empregada foi a necessãria para completar a 100% as

rações, controle e experimental, após a incorporação de caseina e

protelna de camarão, â nivel proteico de 10%.
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3.3 - Metodos

3.3.1 - Recuperação da proteina

- A amostra triturada (250g) e homogeneizada com c e rc a de

500 ml de água potável foi filtrada em tamis metálico (0,177

111m2).

- O reslduo resultante foi homogeneizado com cerca de 500ml de

água e prensado (manualmente) contra uma superficie metálica

perfurada, com orificios de 1 mm de diâmetro, ate que todo

liquido tenha sido drenado. Para o mesmo propósito e por

questões comparativas, foi empregada tambem a filtração em

centrifuga-de-cesto (Turmix; orificios de 1 mm de diâmetro;

2.500 r.p.m). o material obtido, tanto numa como noutra Op!

ração, foi em seguida filtrado em tamis.

o material tamisado, reunido entre si, foi decantado com vis

tas ã el iminação de areia e de pequenos fragmentos de exoes-

queleto, não retidos na filtração empregada.

- A proteina presente no material filtrado e decantado foi in-

solubilizada por precipitação isoeletrica (pH 4,5) auxiliada

por aquecimento a 70-750C/5 min, em banho-maria. Com propõ-

sitos comparativos, a proteina foi insolubilizada tambem por

precipitação isoelêtrica (pH 4,5), unicamente, e pelo uso de

hexametafosfato de sõdio. Na precipitação com fosfato, este

foi adicionado na proporção de 19/100g de amostra fresca ini

cia1 e Q' pH ajustado para 3,8-4,0(69).
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- O excesso de acidez e os produtos solubi1izados foram removi

dos por três operações sucessivas de sedimentação da protel

na precipitada, durante duas a cinco horas, eliminação do so

brenadante por sucção e adição de cinco partes de ãgua potã-

vel para cada uma de material sedimentado.

A Pr ° te 1 na ems us pe nsão f o i, por fim, r eco 1hi da por c e nt r i fu-

gação semicontTnua (CentrTfuga Sharples modo T1; 12000 rpm), dessecada

a 450C/16-20 horas, em estufa, sob corrente forçada de ar,

triturada, tamisada (malha de 0,297 mm2), acondicionada em

saco plãstico e mantida a temperatura ambiente.

- O f 1 u x o 9 r a ma d o p r o c e s so em que s tão consta na Figura 2.

3.3.2 - Protelna isolada

A protefna foi isolada por meio de duas extrações alcali

nas (NaOH) sucessivas (3% e 2%, respectivamente, a 70-710C) e pre-
- (77\cipitaçao a pH 4,5 I.

3.3.3 - Proteina concentrada

A protelna concentrada, destinada ao estudo de propried~

des funcionais, foi preparada conforme a seguir:

R "uperada por precipitação a pH 4,5/70-750C/5 min, desseca-

da a 45°C e tri turada, conforme o ltem 3.::3.1, e desengordura

da com éter etilico (amostra I).
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Amostra (250 g)

H20 ~
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~ Homogeneização
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I

Decantação ---41 --~ Areia + exo
esqueleto
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pH 4,5 I
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j

to 7O- 7 5° C/
/5 min

Filtrado Precipitação protéica

~- Homogeneização

1
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(~ 1 mm)

-
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çao

"

I

t~
Reslduo

Figura 2 - Recuperação de proteína de cefalotõrax de camarao-rosa

Sucção -4l Sobrenadante

I

H20 --) I

I

Centrifu-

----41
gaçao

Pro duto proteico
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- Isolada com ãlca1i, conforme o Ttem 3.3.1, e desengordurada

com eter etilico (amostra 11).

Recuperada por precipitação a pH 4,5/70-750C/5 min, conforme

o item 3.3.1, mas não dessecada e nem desengordurada ( a mo s -

tra 111).

Recuperada por precipitação a pH 4,5/70-750C/5 min, confor-

me o item 3.3.1, e desengordurada com etanol antes da desse-

cação a temperatura ambiente (amostra IV).

Recuperada por precipitação a pH 4,5/70-750C/5 min, conforme

o item 3.3.1, desengorduradacom etano1 e ajustada a pH 8,5

(NaOH) antes da dessecação a temperatura ambiente (amostraV).

Recuperada por precipitação unicamente a pH 4,5 (sem aqueci-

mento), conforme o item 3.3.1, desengordurada com etano1 e

ajustada a pH 8,5 (NaOH) antes da dessecação a temperatuaam

biente (amostra VI).

As amostras que foram desengorduradas, com eter ou com

etanol, exibiram niveis de lipides totais inferiores a 0,6%. As

amostras V e VI, submetidasa pH 8,5 antes da dessecação,

taram pH 7 quando suspensas em ãgua.

aprese.!!
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3.3.4 - Preparação das raçoes

Apos a formulação e homogeneização de seus componentes

(3.2.4), as rações controle e experimental foram granuladas(42,

87) e mantidas sob refrigeração (O-SoC). A composição qulmica das

mesmas foi introduzida na Tabela 2.

Tabela 2 - Composição quTmica das rações, em g/100 9 de amostra

Componentes Caseina Proteina recuperada

Umidade
+

7,49 - 0,04

3,67 ~ 0,07

+
6,84 - 0,04

Proteina
+

11,36 - 0,11

3,87 ~ 0,03

10,55 ~ 0,06

Cinza

Extrato etereo
+

7,93 - 0,17
+

7,02 - 0,02

Carboidratos

+
1,08-0,09

68,47

+
0,99 - 0,04Fibra

70,73

3.3.5 - Avaliação nutricional

3.3.5.1 - Avaliação quTmica

3.3.5.1.1 - Proteina

Através da quantificação dos aminoãcidos essenciais

(A.A.E) e do cômputo quimico correspondente, em relação ã casei-

(24) - ~ d
-

d F
.

A O/O M 5 (20) - ~ .na e a protelna-pa rao a .. .. . Computo qUlmlco =
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= (mg do A.A.E em 1 9 da proteina em estudojmg do mesmo A.A.E

proteina-padrão) x 100(20).

na

3.3.5.2 - Avaliação biológica

3.3.5.2.1 - Ração

Pela determinação do Coeficiente de Eficácia Alimentar-

C.E.A, que significa o aumento do peso do animal em razão da
-. "

d (41)çao lngerl a .
ra-

3.3.5.2.2 - Proteina

Atraves do Coeficiente de Eficãcia Proteica - C.E.P, que

representa o aumento de peso do animal em função da protelna ing~

rida na ração(31), e do Coeficiente de Digestibilidade - C.D, que

significa o percentual aparente da proteina absorvida, observada

entre a ingerida na ração e a eliminada nas fezes(29).

3.3.6 - Propriedades funcionais

3.3.6.1 - Solubilidade

A amostra contendo 360 mg de protelna, anteriormente t~

misada (0,177 mm2), foi solubi1izada em ãgua ajustada a distin-

tos valores de'pH (2 a 12), com HCl ou NaOH diluidos, em balão vo
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lumetrico de 100 ml de capacidade, sob agitação eletromagnetica

durante uma hora e a temperatura ambiente (22-260C). A suspensao

obtida foi centrifugada a 12.000 G/30 min e a proteina soluvel de-

terminada no sobrenadante líquido. O metodo usado e similar

empregados por outros autores(18,36,52,58,84).

aos

3.3.6.2 - Dispersibilidade

geneizada

Cerca de 0,5 g da amostra tamisada (0,177 mm2) foi homo-

com ãgua (a pH 7; ajustada com NaOH diluído quando ne -

cessãrio), em balão volumetrico de 100 ml de capacidade, sob agit~

ção eletromagnetica, durante quinze minutos. Em seguida, foi trans

ferida para uma proveta de 100 ml de capacidade e deixada em repo~

so por duas horas, a temperatura ambiente (22-260C9), para a sedi-

mentação das partículas e o equilíbrio da suspensao. Findo o refe

rido tempo, uma aliquota de 5 ml da suspensão foi tomada da altura

media da proveta, para a determinação do teor proteico(58).

3.3.6.3 - Capacidade de emulsificação

A capacidade das proteinas estudadas em estabilizar uma

emulsão do tipo "61eo em ãgua" foi verificada atraves de um siste-

ma modelo tomado como base(49), ao qual introduziram-se as modifi-

caçoes necessãrias. Para isso, 25 ml de solução ou suspensao pro-

teica, a pH 7, contendo 0,4g de proteina/100 ml, colocados em be-

quer de 150 ml. de capacidade, foram adicionados de 6leo de soja co
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mercial, com auxilio de funil de separação, numa velocidade media

de 9,3 a 10,0 ml/20 seg, enquanto a mistura era vigorosamente emul

sionada com um homogeneizador Superohm (velocidade 1; haste de

20 mm de diâmetro), a temperatura ambiente (22-26oC). A cada adi-

ção de 9,3 a 10,0 ml de õleo a homogeneização foi interrompida, p~

ra que nao houvesse sensivel elevação da temperatura e para que a

mistura aderida ã parede do bequer pudesse ser devolvida ao fundo

do mesmo. A adição de õleo foi interrompida no momento da queda da

viscosidade da emulsão formada, medida por viscosimetro (Brookfield,

modelo RVT; haste 3; velocidade 10 rpm), provocada pela inversão das

fases (ponto de colapso). A capacidade de emulsificação foi expre~

sa em ml de óleo emulsionado/100 mg de proteina em solução ou sus-

pensao.

3.3.6.4 - Estabilidade da emulsão

A emulsão formada (3.3.6.3) foi transferida para tubos

de centrifuga, de 50 ml de capacidade, deixada em repouso por uma

hora, a temperatura ambiente (22-26oC) e centrifugada (1.085G/10min).

A q u a n ti da de de ó 1 e o 1 i b e r a da f o i p e s a d a e c o n ver t i d a em vo 1 urre (d =

= 0,9). A estabilidade foi expressa como o percentual do óleo que pe!:.

maneceu emulsionado nas condições do teste. As condições adotadas

formam, de certo modo, a base

estabilidade de emulsões(36).

de métodos destinados a avaliar a

o tempo de repouso foi escolhido ten-

do-se em vista que algumas emulsões apresentavam sinais inicias de

separação das fases aos quarenta minutos após a formação das mes-

mas.
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3.3.6.5 - Absorção de água e de õleo

A amostra (0,5g) tamisada (0,177 mm2) foi homogeneizada

c o m 5 9 d e ã 9 u a (d = 1, O) o u c o m 5 9 d e õ 1 e o d e s o j a c o me r c i a 1 (d =

= 0,9), deixada em repouso por 30 minutos, a temperatura ambien-

te (22-26oC), e centrifugadaa 12.100 G/30 mino No lugar de remo

ver criteriosamente o sobrenadantee medi--lo,de acordo com o meto

do tomado por base(18), pesou-se a amostra absorvida de õleo ou

de agua, efetuando-se a correção relativa aos sõlidos solubi1iza-

dos no sobrenadante, no caso desta ultima. A diferença observada

no peso da amostra, antes e após o tratamento,significou a agua

ou o õleo absorvidos pela mesma e que foram expressos em ml/grama

de protelna.

3.3.7 - Isolamento da quitina

A quitina foi isolada de maneira similar ã maioria dos

metodos(2,3,6,60). O resTduo obtido em 3.3.1 (10,09), dessecado

e tamisado (0,297mm2), foi desmineralizado com HCl dilui do, em

quantidade que excedeu em 10% a necessaria para transformar todo

o CaC03 contido na amostra em CaC12' numa relação sõlido/solvente

de 1 :20, sob agitação e1etromagnetica, por duas horas, a tempera-

tura ambiente (22-26oC). A acidez e o cãlcio sol~vel foram remo-

vidas por sucessivas lavagens com ~gua e centrifugações. A amos-

tra descalcificada foi desproteinizada por adição de agua e NaOH

ate urna concentração de soda de 3,5%, numa relação sõlido/solven-

te de 1: 1O, e a que c i ment o a 950 C/2 h em balão de fundo chato ada~
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tado a um condensador, sob agitação eletromagnética. A soda e subs

tâncias soluveis foram eliminadas com lavagens com água e centrifu

gações sucessivas. A quitina isolada foi dessecada em temperatura

ambiente (22-26°C).

3.3.8 - Preparação da quitosana

o re s1duo obti do em 3. 3 . 1 (1 O, O g), de s s ec ado e tamisa

do (0,297 mm2). foi desmineral;zado conforme o previsto em 3.3.7 e

tratado em balão de fundo chato, de 250 ml de capacidade, com 53,5 g

de KOH dissolvidas em uma solução composta de 48,5 ml de etanol a

95% e 34,5 ml de etilenoglicol, a temperatura de refluxo, por vin-

te horas e sob agitação eletromagnética. A mistura, ainda quente,

foi dilu1da com 1000 ml de âgua, deixada sedimentar e o sobrenadan

te eliminado por sucção. A quitosana obtida foi adicionada de água

e centrifugada, por várias vezes, ate ã neutralidade do sobrenadan

te, e dessecada em temperatura ambiente (22-26oC)(2).

3.3.9 - Metodos analiticos

As determinações de umidade, extrato etêreo, cinza, pro-

teina (micro-Kjeldahl) e fibra foram efetuadas por métodos apropr!.?

dos(3l). Os carboidratos foram quantifidados por cálculo (difere..Q.

ça), em relação aos demais componentes. A cinza sulfatada corres-

pondeu àquela tratada com H2S04' re-incinerada e pesada como CaS04

e a cinza corr1gida representou o CaC03' obtido por cálculo a par-
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tir do CaSO (57)
4 .

a 5%(31).

A silica significou a cinza insoluvel em HCl

A quitina foi dosada gravimetricamenteapos desproteini-

zaçao e desmineralização(68). Calculou-se a proteina aparente mul

tiplicando-se o nitrogênio quitinoso por 6,25, considerando-se

t e o r do mesmo na qui ti na de 6,8 9~s( 2 , 61 ). A Pr ot e i nas ub t r a i da

um

da

prote1na aparente resultou na proteina corrigi da.

o cãlcio foi dosado por metodo que envolveu sua precipi-

ta ç ã o co mo c 1o r a ni 1a to ( 22) e o mer c ür i o (1 ), c ãdmi o, c h umbo , c o br e

. (19) f
.

d b
- -. O .

e Zlnco por espectro otometrla e a sorçao atomlca. s amlno-

ãcidos foram quantificados em colunas de troca i6nica, no Autoana-

lyzer Beckman modelo 120C, apos hidrolise ácida(7), sendo, no caso

do triptofano, usada a digestão com ácido p-toluenosulf6nico 3N(44),

no lugar do HCl 6N. Os lipides totais foram avaliados gravimetri-
- -. d 1 f

- .
1(67)camente, apos sua extraçao com mlstura e c oro ormlO e metano .

3.3.10 - Análise estatistica

A análise estatistica correspondente ao Coeficiente de

Eficácia Alimentar - C.E.A e ao Coeficiente de Eficácia Proteica-

C.E.P foi efetuada por comparação entre medias dos grupos de

mais, atraves do teste IIt" de STUDENT e FISHER(33).

anl-
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4 - RESULTADOS E DISCUSSAO

4.1 - Metodo de recuperação de prote;na

o metodo empregado na recuperação de prote;na, principal

mente muscular e visceral, de cefalotõrax de camarão-rosa baseou-
11

-se em sua separação fisica e subsequente insolubilizaç\J.

A separação fisica mencionada foi desenvolvida sujeitan-

do-se a amostra triturada (250g) e homogeneizada com ãgua potãvel

(500 ml) ã uma filtração inicial em tamis. o residuo obtido na

operaçao anterior foi homogeneizado com ãgua (500 ml) e submetido

ã prensagem ou ã filtração-centrifuga, sendo o material liquido re-

sul tante filtrado em tamis. o objetivo do emprego desses dois m~

to dos de s e p a r a ç ã o f o i o d e c o m p a r a r a e f i c i ê n c i a d e a m b os, no p ro-

cesso de recuperação proteica, e selecionar aquele que melhor con-

veniência apresentasse.

Conforme as informações colhidas e registradas na Tabela

3, recuperou-se a mesma quantidade de prote;na de cefalotõrax, in-

dependente de ser o mêtodo de separação empregado a prensagem ou

a filtração-centrifuga. Com base nessa observação, nos estudos sub

seqüentes utilizou-se a prensagem, por considerã-la mais

ponto de vista prãtico.

viãvel do
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(a)Proteina insolubilizada por precipitação a pH 4,5 auxiliada por
aquecimento a 70-750C/5 minutos.

Durante o desenvolvimento do presente metodo, verificou-

-se que todas as amostras utilizadas, sem nenhuma exceção, aprese~

taram-se contaminadas com areia, a qual, por não ser retida na fil

tração empregada, integrava o produto proteico recuperado em elev~

dos niveis. Esta contaminação pode estar associada com a tec n i ca

de captura empregada e/ou com as operaçoes industriais propriame~

te ditas, dada a contingência de o cefalot6rax ser um resTduo

aproveitavel.

nao

Este problema foi convenientemente resolvido quando em-

pregou-se a decantação do material filtrado, possibilitando inclu-

sive a remoção dos fragmentos de exoesqueleto que atravessaram o

tamis.

A insolubilização da proteína presente no filtrado, com

vistas a seu posterior recolhimento por sedimentação e centrifuga-

ção, foi estudada comparativamente atraves da precipitação isoele-

trica (pH 4,5),auxiliada ou não por aquecimento a 70-750C/5 min

Tabela 3 - Eficiência da prensagem e da filtraçâo-centrffuga na

recuperação de proteTna de cefalot6rax de camarão-rosa,

em g/lOOg de amostra fresca (a).

-

Resul Prensagem Filtração-centrTfuga
-

tados S61idos Prote T na Proteina S61idos Protelna ProteTna

recupe- g/lOOg de recuper recupe- g/lOOg de recupe-
rados sólidos da Y'ados s61idos rada

MTnimo 3,70 55,00 2,08 3,70 52,00 2,03

Máximo 4,00 58,00 2,32 4,20 57,40 2,36

Medio 3,91 56,08 2,19 3,99 55,11 2,20

D.P O, 12 0,99 O 08 O,15 1 89 0,12, ,
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e precipitação com hexametafosfato de sõdio, a pH 3,9~O,1.

Tendo-se em conta a quantidade de proteína recuperada e

não-recuperada, constatou-se que a precipitação isoeletrica auxi-

liada por aquecimento apresentou-se mais eficiente(Tabela 4), se~

do,por esse motivo, adotada na metodologia desenvolvida. A inso-

lubilização por precipitação isoeletrica e aquecimento e pelo uso

de hexametafosfato de sõdio, ao contrãrio da precipitação isoele-

tri ca somente, proporcionaram fãcil sedimentação da proteína pre-

cipitada, o que foi útil na remoção do sobrenadante por sucçao.

Tabela 4 - Eficiência da precipitação a pH 4,5 (pHi), da precipi-

tação a pH 4,5 auxiliada por aquecimento a 70-750C/5min

(pHi~) e da precipitação com hexametafosfato de sõdio,
+ - ~

a pH 3,9-0,1 (HMF), na recuperaçao de protelna de cef~

lotõrax de camarão-rosa, em g/lOOg de amostra fresca.

(a)Precipitãvel com ãcido tricloroacetico a 20% (1:1).

Com base no que foi exposto, preconiza-se para a recup~

raçao de proteína de cefa10tõrax de camarão-rosa, a filtração em

tamis (0,177 mm2) e a prensagem (perfurações de 1 mm de diâmetro)

para separar fisicamente o material muscular e visceral do exoes-

queleto equivalente; a decantação para eliminar a areia e o exoe~

queleto finamente dividido; a precipitação isoeletrica (pH 4,5) e

Resulta Proteína recuperada Proteína não-recuperada (a)-
dos

pHi pHi6 HMF pHi pHi HMF

Mínimo 1,64 2,08 2,05 0,45 0,04 0,11

Mãximo 1 ,72 2,32 2,1O 0,57 0,07 O, 14

Medio 1 ,68 2,19 2,08 0,51 0,06 O, 13

D.P 0,04 0,08 0,03 0,06 O,Ol O,Ol
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o aquecimento (70-750C/5 min) para a insolubilização; a sediment~

ção/sucção do sobrenadante/adição de água para reduzir a acidez e

eli~inar substâncias soluveis e a sedimentação e centrifugação p~

ra seu recolhimento, conforme consta descrito no item 3.3.1 e ilus

trado na Figura 2.

o rendimento da proteina recuperada, nas condições apo~

tadas, foi comparado em relação ao obtido com a proteina isolada

em meio alcalino(77), com a finalidade de melhor avaliar esse pa-

râmetro. Evidenciou-se que o rendimento da proteina recuperada foi

de 2g para cada 100g de cefalotõrax, ou de 8% em relação aos sõl i -

dos totais existentes na amostra fresca (24,43g/l00g), atingindo

63% do obtido pela proteina isolada com álcali (Tabela 5).

Tabela 5 - Rendimento da proteina obtida de cefalotõrax de cama -

rão-rosa, em g/lOOg de amostra fresca.

(a)

(b)

Segundo o metodo preconizado no presente trabalho.

Atraves de duas extrações sucessivas com NaOH (3 e 2%),

70-7loC, e precipitação a pH 4,5 (3.3.2).

a

Conforme jã apontado, e interessante mencionar que a

quantidade de proteina pode variar de uma para outra amostra. Uma

evidência desse fato ê notada nos resultados de TENUTA FILHO e

ZUCAS(77), que obtiveram um rendimento de 49/l00g de cefalotõrax,

nas mesmas condições. Portanto, cabe observar que essa considera

Resultados Recuperada (a) Isolada (b)

rH n i mo 2,08 3,26

Mãximo 2,32 3,62

Medio 2,19 3,44

D.P. 0,08 0,25
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ção deve estar presente na anãlise do rendimento da proteina recu

perada atraves do processo aqui proposto.

Deve ser considerado ainda, que o maior rendimento regi~

trado para o isolado proteico (Tabela 5) e devido tambem ã dissolu

ção alcalina da proteina, que remove inclusive aquela integrante do

exoesqueleto, ao passo que no processo estabelecido neste trabalho

não hã solubilização, mas sim um simples arraste da mesma pela ãgua.

Os resultados da Tabela 6 indicam que e possivel recupe-

rar a proteina de cefalotõrax de camarão-rosa com baixos teores em

cãlcio e quitina, o que se torna bastante evidente quando procede-

-se a comparação do referido material com a amostra que lhe deu ori

gemo

Tabela 6 - cãlcio e quitina presentes no cefalotõrax de camarao-r~
sa e no produto proteico recuperado a partir do mesmo,

em g/lOOg de amostra seca.

Resul-

tados

Minimo

Mãximo

Medio

D.P

Atraves do metodo proposto, tambem e possivel recuperar

pigmentos carotenõides, uma vez que precipitam juntamente com

proteina, ã semelhança da tecnica usada por SIMPSON(65), para

a

os

quais hã interesse na aquicultura., como fonte proteica e de pigme.!!.

tação.

Cefalotõrax
Produto

protei co recuperado

cãlcio CaC03 Quitina cãlcio Quitina

8,33 20,80 14,00 0,030 0,49

8,58 21,43 14,90 0,035 0,60

8,44 21 , O8 14,32 0,032 0,54

:!:O, 1 3 :!: 0,32 :!: 0,50 :!:0,002 :!:0,05
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4.2 - Caracterização nutricional da prote1na recuperada

Caracterizou-se nutricionalmente a prote1na recuperada de

cefalotõrax de camarão-rosa através de sua composição qu;mica bãsi-

ca, de seus aminoãcidos essenciais e do cõmputo qu1mico correspon -

d 1
- - ~ ( 24) - ~ d - ( 20)

ente, em re açao a caselna . e a protelna-pa rao da F.A.OjO.M.S. ,

e do ensaio biolõgico, usando-se a case1na como prote1na controle.

A composição qu1mica bãsica do produto proteico recupera-

do integral revela que são relativamente altos os níveis de protei-

na e principalmente o de l1pides (extrato etereo), ao mesmo tempo

que bastante expressivos os baixos teores de s1lica, cálcio e quitl

na, conforme pretendia-se. o alto n1vel lipidico registrado é de-

corrente do mesmo ser acumulado principalmente no hepatopâncreas do

a n i ma 1 . o produto desengordurado acompanhou caracteristicamente a

composição de concentrados proteicos de pescado, ou seja, mostrou

-se com alto teor em prote1na e praticamente isento de lipides (T~

bela 7).

Analisando-se a composição da proteína recuperada, nota-

-se, na Tabela 8, que é boa a distribuição de seus aminoâcidos es-

senciais, comparada com a da case1na(24) e com a da proteína da

F.A.OjO.M.S. (20), principalmente. O valor nutriciona1 da proteína

de camarão, estimado com base no c6mputo quimico dos aminoãcidos es

senciais, foi de 54% em relação ã caserna, provocado pela limitação

primãria em triptofano (46%). Essa proteína a~resentou-se ainda

limitada em 1isina (30%) e 1eucina (22%), respectivamente segundo e

terceiro aminoãcidos 1imitantes. Todavia, quando em relação ã pro-

teína-padrão da F.A.OjO.M.S. (20), a referida proteína exibiu um va-

lor nutricional de 90%, limitado unicamente pelo triptofano (10%).
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Tabela 7 - Composição quimica do produto proteico recuperado de ce

falotõrax de camarão-rosa, em g/100g de amostra.

Integral
Desengordurado com

eter etilico

Umidade 8,01
+

O,15 8,65
+

O, 10- -

Cinza 2,06
+

0,08 3,59
+

0,09- -

s il i ca 0,20
+

0,05 0,30
+

0,04- -

cãlcio 0,03
+

0,002 0,04
+

0,002- -

Proteina corrigida 54,60 83,16

Proteina 54,81
+

0,25 83,43
+

0,40- -

Proteina aparente 0,21 0,27

Extrato etereo 33,58
+

0,37 1 ,O 3
+

0,06- -

Quitina 0,50
+

0,05 0,62
+

0,09- -
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Tabela 8 - Aminoãcidos essenciais da protelna recuperada de cefa10

tórax de camarão-rosa e o cômputo quimico corresponden-

te, em relação ã caseina(24) e ã protelna-padrão da

(20)F.A.O/O.M.S .

Aminoâcidos
Proteina re
cuperada

Caseina F.A.O/O.M.S.

essenciais
g/100g

p ro te i na

g/100g

proteina

Cômputo

qUlmico

g/100g

protelna

Cômputo

qUlmico

Iso1eucina 5,55 5,52 100 4,00 1 39

Leucina 7 ,61 9, 71 78 7,00 109

Lisina 5,77 8,29 70 5,50 105

Metionina +

cistina (a)
4,47 3,22 139 3,50 1 28

Fenila1anina + 11 ,59
tirosina (a)

11 ,28 103 6,00 193

Treonina 4,66 4,75 98 4,00 116

Triptofano 0,90 1 ,65 54 1 ,00 90

Va1ina 5,96 6,88 87 5,00 119

(a) Cistina e tirosina considerados nao-essenciais.
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Na Tabela 9, reuniram-se os resultados concernentes a

composição e qualidade da proteina de camarão, derivada de resi

duos industriais s61idos e lTquidos, com a finalidade de compara-

-los entre si.

Considerando-se a protelna examinada no presente traba-

lho e a estudadapor TENUTA FILHO e ZUCAS(77), derivadas de igual

reslduo (cefalotõrax de camarão-rosa), mas obtidas por m~todos di

ferentes, evidencia-se que ambas apresentam praticamente o mesmo

valor nutricional, com base no cômputo quimico, embora limitadas

por aminoãcidos distintos (triptofano e metionina + cistina) . Em

relação às demais, a proteina recuperada de cefalot6rax de cama -

rao-rosa, se não foi semelhante, mostrou-se nutricionalmente sup~

rior (Tabela 9).

Pela composição em aminoãcidos essenciais e qualidade n~

tricional das amostras de proteina obtidas de residuos industri -

ais de camarão, conforme Tabela 9, ê licito que se tente o apro -

veitamento da mesma para fins alimentares. De um modo geral, as

variações verificadas nas quantidades dos aminoãcidos, entre os

diferentes produtos da referida tabela, sugerem que sejam decor -

rentes do residuo empregado e/ou do processo de obtenção.

De acordo com os resultados reunidos na Tabela 10, pro-

cedentes do ensaio biológico, realizado com vistas ao estabeleci-

mento da qualidade nutricional da proteina recuperada de camarão-

-rosa, verifica-se que o seu Coeficiente de Eficãcia Alimentar

C.E.A foi de 73,5%, o Coeficiente de Eficácia Proteica - C.E.P de

81,5% e o Coeficiente de Digestibilidade - C.O de 87%, em rela-

çao aos coeficientes correspondentes exibidos pela proteina-con -

trole. Com base na eficiência com que a proteina estudada prom~
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Tabela 9 - Aminoâcidos essenciais de proteina derivada de reslduos de

camarão, em g/1009 de proteina,e o cõmputo quimico corr~

pondente (entre par~ntese) em relação ã proteTna-padrão

da F.A.O/O.M.S.

( a )

( b)

( c)

( d)

( e)I

( f)

( 9 )

( h )

Aminoãcidos
Proteina TENUTA F9/ JOHNSON/SIMPSON TOMA/ VENUGOPAF.A.O/
recuperada ZUCAS(77) PENISTON (65) JAMES(81) LAN e - IO.M.S

(a,b,c) (b,d) (32) (d) (c) (e) cols.(82) (20)
(f)

essenciais

Isoleucina 5,55
(139)

Leucina 7 ,61
(109)

Lisina 5,77
(105)

Metionina +
cistina (9)

4~47
(128)

11,59
(193)

Fenil al anina +
tiro s i na (g)

Treonina 4,66
(116)

0,90
(90)

Triptofano

Valina 5,96
(119)

5,42
(135)

8,44
( 120 )

6,68
(121)

2,90
(83)

9,57
(159)

3,95
( 99 )

1 ,38
(138)

4,75
(95)

5, 17
(129)

8,14
(116)

4,68
(117)

8,10
(116)

3,26
( 81 )

7,57
(108)

8,34 7,36 6,17
(152) (134) (112)

2,60h 2,62h 4,43
(74) (75) (127)

8,66
(144)

3,91
( 98)

0,73
(73)

5,62
(112)

7,32
(122)

4,65
(116)

5,02
(100)

8,20
(137)

4,28
(107)

1 ,26
(126)

4,42
(88)

4,2
(105)

6,8
(97)

8,9
(162)

3,gh
(111)

7 , 3
(122)

2,5
(62)

0,4
(40)

5,5
(110)

4,00

7,00

5,50

3,50

6,00

4,00

1 , OO

5, OO

Presente trabalho

Cefalotôrax de camarão-rosa (~ brasiliensis e ~~ paulensis)

Recuperada por separação fisica e precipitação a pH 4,5 e aque-
cimento

Isolada por solubilização com âlcali e precipitação a pH 4,5

Recuperada de efluente liquido industrial por precipitação a pH
4, 7

Recuperada de liquido de branqueamento,por precipitação aciàa
e aquecimento

Cistina e tirosina considerados não-essenciais

Somente metionina.
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Tabela 10 - Coeficiente de Eficácia Alimentar - C.E.A, Coeficiente

de Eficácia Proteica - C.E.P e Coeficiente de Digesti-

bilidade-C.D da proteina recuperada de cefalotôrax de

camarão-rosa, em relação a caseina.

Caseina Proteína recuperada

(a) Valores estatisticamente diferentes entre os grupos de animais

(P<5%)

(b) C.E.P da caseina ajustado para 2,50(21)

Animais

Peso inicial (g) 44,12 2, 14 40,82:!: 2,47

Peso final ( g) 139,28 14,35 95,95 9,22

Peso ganho ( g) 95,17 14,73 54,73 10,18

Consumo (g)

Ração 279,43 31,55 213,17 19,80
Proteina 34, 31 3,87 24, 1 3 2,24

C.E.A (a) 0,34 0,02 0,25 0,02

C.E.P (a) 2,76 0,14 2,25 0,22

C.E.P corrigido (b) 2,50 2,04

Fezes (g)

To ta 1 14,48 1,04 17,97 1, 31
Proteina (%) 22,87:!: 1, 74 28,59:!: 0,84
Proteina total 3,30 0,28 5,14 0,40

C.D (%) 90,33:!: 0,49 78,69 0,66
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veu o crescimento dos animais, pode-se afirmar que a mesma tem

um valor nutricional inferior ao da caseina, parcialmente compro-

metido pela digestibilidade.

Todavia, quando os Coeficientes de Eficácia Proteica

c .E. P das pr o t e i nas, cont ro 1e e e xpe r i mental (Ta be 1a 1O), f o r a m co.!:.

rigidos em função dos respectivos Coeficientes de Digestibilidade

- C.D, o mencionado valor nutricional passou de 81,5% para 93,8%,

em relação ao apresentado pela caseina (Tabela 11).

Tabela 11 - Correção dos Coeficientes de Eficácia Proteica - C.E.P

da caseina e da proteina recuperada de cefalotórax de

camarão-rosa, em função dos respectivos Coeficientes

de Digestibilidade - C.D.

Os resultados pertinentes ã qualidade da proteina de c~

falotórax de camarão-rosa, nas for~as de farinha integral(78), is~

lado proteico(79) e protelna recuperada (Tabela 10), comparados en

tre si, na Tabela 12, indic-am,em todos os casos, que a digestibi-

1 ida de prejudica parcialmente o aproveitamento biológico da mes-

ma. A julgar pelos valores dos, Coeficientes de Eficácia Proteica

corrigidos, a proteina recuperada e estudada no presente traba-

lho tem um valor nutricional maior, em relação ãs demais.

Proteina C.D Proteina Peso C.E.P
ingerida (%)

absorvi- Ganho C.E.P corrigi-
(g) da (g) (g) do

Caseina 34,31 90,33 30,99 95,17 2,76 3,07

Proteina
24,13 78,69 18,99 54,73 2,25 2,88

recuperada
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TOMA e JAMES(81) relatam, em estudo feito com a proteina

presente em efluente liquido da industrialização de camarão, inso-

lubilizada por precipitação isoel~trica, o mesmo valor nutricional

exibido pela proteina recuperada de cefalotõrax de camarão-rosa

com base no Coeficiente de Eficãcia Prot~ica - C.E.P.

Tabela 12 - Coeficientes de Eficãcia Alimentar - C.E.A, Coeficien-

tes de Eficãcia Prot~ica - C.E.P e Coeficientesde Di-

gestibi1idade - C.D da proteina de cefalotõrax de cam~

rão-rosa, em diferentes formas, e da caseina (entre pa-

rênteses).

(a) C.E.P da caseina ajustado para 2,50(21)

Dadas as caracteristicas nutricionais apresentadas pela

proteina recuperada a partir de cefalotõrax de camarão-rosa, pode-

-se sugerir o seu emprego na alimentação humana ou animal, em assQ

ciação com outras fontes proteicas. Considerando-se, por outro l~

do, o processo usado em sua recuperação, o ideal seria complemen -

tar toxiC01Ogi~amente o presente estudo(2l), embora pareça, ã pri-

Proteina de cefalotõrax de camarao-rosa

Farinha Isolado protico Proteina recu-

(78) ( 79) perada

C. E. A. 0,223 O,269 0,25
(0,373) (0,368) (0,34)

C.E.P 2,200 2,345 2,25
(3,268) ( 3 , 1 84 ) ( 2 , 76 )

C. E. P corrigido 1 ,68 1 ,84 2,04
(a) (2,50) (2,50) (2,50)

C.D (%) 78,71 71 ,88 78,69
(90,02) (87,50) (90,33)
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meira vista, que o mesmo nao confira ao produto obtido qualidades

que venham a contrariar o uso indicado.

4.3 - Caracterização toxicológica do produto protéico recupe-

rado

De acordo com os objetivos de trabalho, o produto pro -

teico recuperado foi avaliado toxico10gicamente através da quantl

ficação dos niveis de certos metais tóxicos. Para a inclusão des

te estudo no planejamento adotado, levou-se em conta o fato de a

matéria-prima ser de origem marinha e estar na forma seca e desen

gordurada (concentrada), principalmente, passive1 portanto de es

tar perigosamente contaminada, como por exemplo pelo mercurio.

De acordo com os resultados obtidos, os niveis detecta-

dos de mercurio, cádmio, chumbo, cobre e zinco no produto deriva-

do de cefa10tórax de camarão-rosa estão bem abaixo das quantida -

des máximas permitidas dos mesmos em alimentos (Tabela 13).

o fato de as quantidades encontradas desses metais se-

rem de 41 a 206 vezes menores que os limites de tolerância indi-

cados (Tabela 13), mostra ampla possibilidade de uso do produto em

pauta na alimentação, sem qualquer restrição sob o ponto de vis-

ta analisado. Esta margem de segurança fica ainda muito maior,

quando se considera que o material proteico recuperado de cefa10-

tórax de camarão-rosa participaria na dieta como produto de sup1!

mentação.
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Tabela 13 - Teor de metais tóxicos no produto proteico recuperado

de cefalotórax de camarão-rosa, desengordurado com eter
eti1ico, e os limites maximos dos mesmos permitidos em
alimentos.

Produto proteico Limites maximos
de tolerânciaMetais tõxicos

(ppm) (ppm)

Zinco

0,012

0,008

0,100

0,500

0,242

0,5

1 , O

8,0

30,0

50,0

( a )

( b )

( b )

( b )

( b )

Mercúrio

Cadmio

Chumbo

Cobre

(a) Para peixes, crustaceos e moluscos(13)

( b) Pa r a ou t r o sal i mentos ( 12 )

4.4 - Caracterização tecnolõgica da proteina recuperada

Três são as caracteristicas basicas esperadas ou deseja-

das de uma nova fonte de proteina, como a estudada no presente tra -

balho, para que a mesma tenha completa utilização na alimentação

humana, ou seja, ter alto valor nutricional, ser inerte sob o pon-

to de vista toxicolõgico e possuir propriedades funcionais que po~

sibilitem sua aplicação tambem como componente alimentar de inte -

resse tecnolõgico.

Enquanto a qualidade nutricional da proteina esta subor-

di nada ã disponibilidade e ao aproveitamento dos aminoacidos esse~

ciais, o valor tecnolõgico depende de propriedades como a solubil~

dade em água e' em soluções salinas, a habilidade em emulsionar li-
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pides, capacidade em formar espuma e gel, entre outras.

A caracterização tecnolõgica da protelna recuperada de

cefalotõrax de camarão~rosa foi executada atraves da solubilidade,

dispersibilidade, capacidade de emulsificação, estabilidade da

emulsão formada, absorção de agua e absorção de õleo.

Em geral, os concentrados proteicos de pescado possuemal

to valor nutricional, são atõxicos e não apresentam boas proprie-

dades funcionais em virtude das condições de processamento sofri-

das, como, por exemplo, o tratamento a quente com solventes orgâ-

nicos, destinados ã desidratação, desengorduramento e desodoriza-

çao. Durante o processamento ocorrem a denaturação da proteina n~

tiva, a interação de vârios grupos funcionais reativos, etc, re-

sultando na perda de propriedades de interesse para a tecnologia

de alimentos, entre as quais a afinidade pela agua. Conseq~ente-

mente, o emprego desses concentrados fica limitado unicamente

condição de suplemento proteico(16,18,36,52,58,66).

a

t em razão deste aspecto que muitos pesquisadores têm

procurado metodos adequados visando a melhoria do valor tecnolõgl

co desses produtos, a fim de aumentar-lhes o potencial de empre -

0 (16,36,52,66)g .

4.4.1 - Solubilidade

Muitas das importantes propriedades funcionais de pro -

telnas estão relacionadas com as interações agua-protelna e, den-

tre elas, evidentemente a solubilidade. As caracterlsticas de

solubilidade, em variadas condições, são empregadas na otimiza -
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ção de extração de prote;nas de diferentes fontes e fornece ainda

um bom i n d i c e do p o t e n c i a 1 d e a p 1 i c a ç ã o . A solubilidade de uma prQ
"

te;na em estudo, sob diferentes valores de pH, ê frequentemente

primeira propriedade funcional a ser determinada(36).

Para melhoria na solubilidade da proteina denaturada tem

a

sido apontado o uso da hidr61ise parcial, qu;mica ou enzimâtica,en

quanto o ajuste do pH, entre 7 e 8, antes da secagem, e um artifi-

cio indicado para proteinas vegetais. Para o concentrado protêi-

co de pescado, considerado o exemplo primeiro de proteina cujas

propriedades funcionais foram sacrificadas no processamento, entre

os metodos colocados em pratica consta a hidr61ise alcalina(36,76)

A solubilidade da proteina de cefalotõrax de camarão, o~

tida sob diferentes condições, foi testada em função da variação

dos valores de pH entre 2 a 12. Os resultados indicam que a mes-

ma mostra uma solubilidade tipica, ou seja, e tanto mais

quanto mais o valor do pH se afasta da região isoeletrica,

solúvel

sendo

praticamente completa a pH 12, independente do metodo de

ção (Tabela 14 e Figura 3).

prepara-

A proteina precipitada isoeletricamente com auxilio de

aquecimento, (a) dessecada a 450C e desengordurada com eter (amos-

tra I), (b) não dessecada e nem desengordurada (amostra 111), (c )

desengordurada com etanol e dessecada a temperatura ambiente (amos-

tra IV), (d) desengordurada com etanol e ajustada a pH 8,5

da dessecação a temperatura ambiente (amostra V) e a isolada

antes

solubilização com alcali, precipitada a pH 4,5, dessecada a

por

450 C

e desengordurada com éter (amostra 11), inclu;da no ensaio com fi-

nalidades comparativas, apresentaram uma solubilidade de 20% no m~

ximo, na faixa de pH entre 4 e 7, o que erelativamente muito baixa

(Tabela 14 e Figura 3).



Tabela 14 -

pH

2.0

3.0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11 , o

12,0
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Solubilidade da proteína de cefalotõrax de camarao-ro-

sa, obtida por diferentes maneiras, em função do pH

(em percentagem dp.proteína solubilizada e em mg de

proteína solubi 1izadq / 100 ml, entre parênteses).

5,00
(18,00)

2,50
(9,OO)

1 ,69
(6, 10)-

2,21
(7,96)

2,88
(10,36)

(6, 56)
(23,63)

20,06
(72,22)

42,52
(153,07)

65,10
(234,36)

84,00
(302,40)

97,05
(349,38)

Protelna de cefalotõrax de camarao-rosa

II

12,75
(45,92)

3,98
( 14 , 34 )

3,17
(11,41)

3,54
(12,74)

6,50
(23,40)

14,55
(52,38)

III

9,50
(34,20)

2,50
(9,00)

1 ,47
(5 , 31 )

2,65
(9,55 )

5,50
(19,80)

15,50
(55,80)

IV

15,00
(54.00)

2,50
(9,02)

1 ,50
(5,40)

V VI

2 O, 5"0 51 , OO
(73,80) (183,61)

7,46
(26,87)

5,63
(20,27)

25,34
(91,22)

21,77
(78,36)

2,00. 9,00
(7,20) (32,40)

3,54
(12,73

8,70
( 31 ,31 )

27,18
(97,86)

12,85 34,56
(46,25) {124,42}

21,33 40,10
(76,79) (144,38)

27,50 50,51 40,52" 44,15 55,26
( 9 9 , 00) (1 81 ,81) (1 45 ,87) (1 58 , 94) (1 98 , 94 )

50,50 95,00 80,50 76,21 78,56
(181,80) {342,00} (289,80) (274,36) (282,82)

VII

79,87
(287,53)

48,43
(174,36)

34,97
(125,89)

49,84
(179,42)

83,32
(299,95)

90,50
(325,80)

92,09
(331,52)

93,14
(335,30)

95,00
(342,00)

96,00
(345,60)

97,50
(351,00)

65,52 96,00 88,26 84,11 90,03
(235,87) (345,60) (317,74) (302,80) (324,11)

85,06 96,52 92,50 90,06 94,00
(306,22) (347,47) (333,00) (324,22) (338,40)

95,01 97,08 94,53 95,13 95,05
(342,04) (349,49) (340,31) (342,47) (342,18)

I - Precipitadaa pH 4,5/70-750C, dessecadaa 4SoC"e desengordurada
com êter.

11 - Solubilizada em ãlcali, precipitadaa pH 4,5, dessecada a 45°C
e desengordurada com êter.

Irr - Precipitada a pH 4,5/70-750C, mas não dessecada e nem desengor-
durada.

IV - Precipitada a pH 4,5/70-750C, desengorduradacom etanol e desse
cada a temperaturaambiente. -

V - Precipitadaa pH 4,5/70-750C, desengorduradacom etanol, ajusta
da a pH 8,5 e dessecadaa temp~raturaambiente. -

VI - Precipitada a pH 4,5, desengordurada com etanol, ajustada a pH
8,5 e dessecada a temperatura ambiente.

VII - Amostra IV solubilizada a pH 12, a temperatura ambiente, e ime-
diatamente ajustada a pH desejado.
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Figura 3 - Solubilidade da proteína do cefalotõrax de camarão-ro-
sa, obtida por diferentes maneiras, em função do pH.

3
pH .

6 7

10

I - Precipitada a pH 4,5/70-750C, dessecada a 45°C e desengordurada com eter.

11 - Solubilizada em álcali, precipitada a pH 4,5, dessecada a 45°C e desengor
durada com eter. -
Precipitada a pH 4,5/70-750C, mas não dessecada a nem desengordurada.

Precipitada a pH 4,5/70-750C, desengordurada com etanol e dessecada a tem
peratura ambiente.

V - Precipitada a pH 4,5/70-750C, desengordurada com etanol, ajustada a
8,5 e dessecada a temperatura ambiente.

VI - Precipitada a pH 4,5, desengordurada com etanol, ajustada a pH 8,5 e des-
secada a temperatura ambiente.

VII - Amostra IV sQ1~bi11zada a pH 12, a temperatura ambiente, e imediatamente
aJustada a pH deseJado.
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A solubilidadepassou a ser melhor~ isto e, de 40%, a

pH 7, quando a proteína ensaiada foi recuperada unicamente por pr~

cipitação a pH 4,5, sem o aquecimento empregado em casos anterio-

res, desengordurada com etanol e ajustada a pH 8,5 antes da desse

caçao a temperatura ambiente (amostra VI). t oportuno menclonar

que a proteína recuperada nestas condições tem um rendimento me-

nor (Tabela 4).

Quando a proteína recuperada por precipitação a pH 4,5

e aquecimento a 70-750C, desengordurada com etanol e dessecada (~

mostra IV) foi dissolvida a pH 12, a temperatura ambiente, e ime-

diatamente ajustada aos níveis desejados de pH (amostra VII), pô-

de ser evidenciado que a pH 4 sua solubilidade ficou mantida em

35% e, a pH 7, em 90%. Obviamente, este fato foi possível a cus-

ta da hidró1ise parcial ocorrida e que provocou a formação de po-

lipeptídeos solúveis.

Com a solubilização a pH 12 e posterior insolubi1ização

a pH 4, impostas ã amostra IV (Tabela 14 e Figura 3), 35% da pro-

teína manteve-se em solução e 65% na forma insolubilizada (amos -
tra VII), significando que 64% da proteína anteriormente dissolvi

da, a pH 12, reteve sua capacidade de precipitação isoeletrica

(pH 4). Este fato revela a retenção da funcionalidade da proteí-

na e tem importância sob o ponto de vista de sua aplicação(76).

Outros aspectos relacionados ã funcionalidade desta pr~

teina foram tambem observados. Após dissolve-la, ajustâ-la a pH

7 e submetê-la ã aquecimento de 98oC/30 min, em banho-maria, ou

ã a çã o do ã ci do t r i c1or oacê t i co a 2O% (1: 1 ), r ~s pe c t i va mente, pr~

vocou-se uma precipitação proteica de 31,5% e 51,3%.

Os resultados obtidos mostram, em termos gerais, uma
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concordância com as informações de que concentrados proteicos de

pescado exibem baixa solubilidade,em decorr~ncia das condiçõ~ de

processamento(36,66) .

No que diz respeito ao tratamentoempregado, DUBROW e

( 18 )
cols. , por exemplo, evidenciaram o efeito da temperatura de

extração com isopropanol sobre a remoção de lípides e algumas pr~

priedades funcionais,mostrando que a solubilidadeda proteinado

concentrado de pescado, em NaCl a 5% e a pH 7,5, diminuiu com au-

mento da mesma, ou seja, foi de 27% a 20°C, 19~~ a 40°C e 8% a

50°C. No pH considerado,as amostras I, 111, IV e V da protelna

de camarão apresentaram uma solubilidade de 10 a 35% e, no caso da

amostra VI, aproximadamente de 47% (Figura 3).

WARRIER e NINJOOR(84) encontraram uma solubilidade de

3% em agua a temperatura ambiente, de 10% quando esta ultima foi

aquecida a 600C e de 15% em NaCl a 5%, para um concentrado protel

co de pescado obtido pela combinação de irradiação e aquecimento.

Quando esse concentrado foi dissolvido a pH 12,8, com NaOH 0,2 N,

a temperatura ambiente, e posteriormente ajustado a pH 4 e a pH 7,

sua solubilidade ficou mantida em aproximadamente 30% e 80%, res-

pectivamente. Em condições semelhantes, a solubilidade da proteI

na de cefalotõrax de camarão foi de 35% e 90%, respectivamente a

pH 4 e a pH 7 (amostra VII; Tabela 14 e Figura 3).

MILLER e GRONINGER Jr(52), estudandoa protelna miofí-

brilar de pescado, modificada por acilação e hidrõlise com brome-

lina, apontaram uma solubilidade em NaCl 0,2 M, a pH 7, de 42 a

50% quando acetilada e de 20 a 25% quando succínilada.

RASEKHe METZ(58) prepararamum isolado protêico de pe~

cada atraves da solubilização alcalina com NaOH 0,12 N, a pH 12,5,
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+ o + o
a 70 - 5 C/2 h, branqueamento com H202 a 3%, a pH 11,5, a 50-5 CI

/30 min, precipitação isoeletrica da proteína (pH 4,5) e três ex-

trações sucessivas com isopropanol, a 60~50C/15 mino Mesmo empr~

gando as condições mencionadas, sabidamente propícias à redução da

funcionalidade proteica, esses autores relataram para o referido

produto uma solubilidade, a pH 7, de 43,5% em NaCl a 5% e de 47,8%

em ãgua, a qual e ligeiramente superior à obtida para a amostra VI

da proteína recuperada de cefalotõrax de camarão-rosa (40%; Tabe-

la 14 e Figura 3).

Como foi visto, na Tabela 14 e Figura 3? a proteína de

camarao, atraves das amostras I, III,IV e V, mostrou bai xa solubi

lidade a pH 7. Quando obtida sem aquecimento e modificada com ãl

cali (amostra VI) exibiu uma solubilidade, a pH 7, de, no míni -

mo, mais de 100%, em relação às demais, sem contudo ser muito al-

ta (40%). Por outro lado, a amostra IV, que era pouco solúvel

(8,7%, a pH 7) exibiu imediata, fãcil e quase completa dissolução

a pH 12 (97,5%), a temperatura ambiente, e reteve 90% da solubili

dade quando neutralizada a pH 7 (amostra VII).

Esses resultados mostram que é possível, conforme a 1i-

teratura(36,66), conferir uma maior solubilidade à proteína recu-

perada de camarão, atraves da adequação de tratamentos empregados

elou por modificação alcalina.

O emprego de ãlcali na industrialização de alimentos a-

tende à variados objetivos. o tratamento alcalino sobre proteí -

nas alimentares, em condições consideradas drãsticas, pode

ao aparecimento de uma serie de manifestações indesejãveis,

levar

como

a alteração da estrutura química e diminuição do valor nutricio -

nal, pOdendo ainda conferir propriedades tõxicas ao produto(15,36,

48,66,85)



-49-

WHITAKER(85) observa que quando o contato entre o alímen

to e o álcali e mantido ao mlnimo, numa temperatura tão baixa qua~

to possivel, alem de outros cuidados, não há aparentemente razoes

para abandonar o tratamento alcalino empregado na industrialização

de alimentos. CHEFTEL(15). por sua vez, considera aceitável um

tratamento alcalino não drástico sobre uma proteina, desde que o

processo permaneça sob cuidadoso controle.

t sob este ângulo que visualiza-se a possibilidade de me

lhoria nas propriedades funcionais de concentrados proteicos, do

tipo estudado neste trabalho, de tal forma que as modificaçõesimpo~

tas atraves do tratamento usado não venham a comprometer o produto

final, em termos nutricionais ou toxicolõgicos.

4.4.2 - Dispersibilidade

A dispersibilidade observada significa a quantidade de

proteina de cefalotõrax de camarão-rosa que se manteve dispersa em

solução. apõs a homogeneização e um periodo de repouso.

A dispersibilidade. ao lado da solubilidade e da capaci-

dade de absorção de água, alem de outras. enquadra-se numa mesma

classe geral de propriedades funcionais de proteinas (hidratação),
. - d

.
t t l -. (36)as qua1s sao e 1n eresse ecno 091CO .

Os resultados mostram que a proteina de cefalotõrax de

camarao-rosa dispersada corresponde praticamente àquela que se so-

lubilizou (Tabela 15).

De certa forma, DUBROWe cols. (18) observaram o mes

mo fe nôme no para um concentrado proteico de pescado extra;-

do com isopropanol, ã diferentes temperaturas. Os autores en-

contraram uma correlação direta (r = 0,81) entre a proteina solu-
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Tabela 15 - Solubilidadee dispersibilidadeda protelna de cefalo-

tôrax de camarão-rosa, obtida por diferentes maneiras,

a pH 7.

Proteina
Solubilidade(a)

( % )

V

VI

6,56

15,50

8,70

21,33

40,10

I

III

IV

( a ) Tabela 14

~
~
\)"

I - Precipitadaa pH 4,5/70-750C, dessecadaa 45°C e desengordu-
rada com eter.

III - Precipitadaa pH 4,5/70-750C, mas não dessecada e nem desen-
gordurada.

IV- Precipitadaa pH 4,5/70-750C, desengordurada com etanol e
dessecada a temperatura ambiente.

V - Precipitadaa pH 4,5/70-750C, desengordurada com etanol, ajus
tada a pH 8,5 e dessecadaa temperaturaambiente. .-

VI - Precipitadaa pH 4,5, desengorduradacom etanol, ajustada a
pH 8,5 e dessecada a temperatura ambiente.

vel em NaCl a 5%, pH 7,5, e os sôlidos suspensos em agua. Os ni-

veis destes últimos atingiram 26%, 16% e 9%, respectivamente para

os concentradosobtidos nas temperaturasde 200C, 40°C e 50°C.

RASEKCe METZ(58) visualizaramfato semelhante com um isolado

proteico preparado com peixe descabeçado e evi scerado, o qual aprese~

tou uma dispersjbilidade e uma solubilidade de 43,5%, em NaCl a 5%,

a pH 7. No entanto, com outros isolados obtidos de peixe integral

ou descabeçado e evi'scerado, a dispersibilidadeem água ou em NaCl

a 5%, a pH 7, sempre foi maior que a solubilidade (73 a 158%).

O'ispersibilidade

(%)

6,95
+

0,46-

17,30
+

0,23-

9,09
+

0,32-

22,68
+

0,49-

45,50
+

0,65-
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4.4.3 - Capacidade de emulsificação e estabilidade

emulsão

da

A avaliação da capacidade de emulsificação tem posição de

destaque em estudos sobre as propriedades funcionais de protelnas,

visto que a mesma e importante no processamento de embutidos de

carne (salsicha, salame,etc), no preparo de maionese, pães, etc.

A capacidade de emulsificação da proteina recuperada de

cefalotõrax de camarão-rosa foi avaliada atraves de emulsão do ti-

po "õleo em água", em sistema modelo definido, cujos resultados cons

tam na Tabela 16.

Tabela 16 - Solubilidade, capacidade de emulsificação e estabilid~
de da emulsão da proteina recuperada de cefalotõrax de

camarão-rosa e da proteina comercial de soja (Protei -
max 90 HG), a pH 7.

Proteina
Solubili-
dade (a)

(%)

Capacidade de emulsifi Estabilidade da
cação (ml de õleo/100rng emulsão (% de õleo
de protelna) não liberado)

IV - Precipitada a pH 4,5/70-750C, desengordurada com etanol e des
s e c a da a t empe r a t ur a a mbi e nte . --

V - Precipitada a pH 4,5/70-750C, desengordurada com etanol, ajus
tada a pH 8,5 e dessecada a temperatura ambiente. -

VI - Precipitada a pH 4,5, desengordurada com etanol, ajustada a
pH 8,5 e dessecada a temperatura ambiente.

VII - Amostra IV solubilizada a pH 12, a temperatura ambiente,
imediatamente ajustada ao pH desejado.

e

IV 8,70 nula

V 21,33 25,5
+

2,9 95,30
+

1,30- -
VI 40,10 38,6

+
3,2 94,90

+
2,50- -

VII 90,50 100,9
+

2,2 97,60
+

1,65- -

Prote;max 90 HG (b) 80,4
+

3,0 96,50
+

2,00..- - -

(a) Tabela 14
( b) SANBRA S.A.
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Estã demonstrado, na citada tabela, que amostras da ref~

rida proteina com melhor solubilidade apresentaram maior capacida-

de de emulsificação. A relação existente entre a solubilidade e a

habilidade de emulsificação de uma proteina e apontada na literat~

(36 66) .' d b
- -.

ra ' , embora seJa menClona o tam em que um concentrado prote~

co de pescado insoluvel, mas com capacidade de re-hidratação, ê c~

paz de estabilizar emulsões do tipo "óleo em ãgua,,(16).

De acordo com a Tabela 16, a proteina recuperada nas con

dições preconizadas no presente trabalho, como e a rigor o caso da

amostra IV, apresentou uma atividade emulsionante nula, confirman-

do-se as informações da literatura(36,66), influenciada pela baixa

solubilidade (8,70%, a pH 7) ao que tudo indica. Com a modifica-

ção proteica por ãlcali e alteração do processo de recuperação da

mesma, a proteina de camarão passou a apresentar atividades emu1

sificantes.

A amostra V, com uma solubilidade de 21%, emulsionou 25,5

ml de óleo/100mg de proteTna, ao passo que a VI, com o dobro de sol u

bilidade (40%), emulsificou 38,6 ml do 1ipide. Por outro 1ado, a

~mostra VII, que na verdade e a amostra IV, destitulda de ativida-

de emulsionante e com baixa solubilidade a pH 7, dissolvida a pH

12 e neutralizada a pH 7, emulsionou 20% a mais de óleo (100,9 m1)

do que a Proteimax 90 HG (80,4 ml), que e uma protelna de soja co-

mercial indicada como surfactante e ligante, para produtos cãrneos

industrializados, e incluida no experimento para fins comparativos.

Pode ainda ser evidenciado, na Tabela 16, que e bastante

sugestivo o comportamento da amostra VI,pois apresentou uma capa-

cidade de emulsificação de 48% em relação ã da Proteimax 90 HG

de 38% se comparada ã amostra VII.

e
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SIKORSKI e NACZK(66) apresentaram alguns padrões de qua-

lidade para concentrados proteicos apropriados para o emprego na

industria de alimento. Apontaram, no caso da capacidade de emu1si

ficação, um valor de 200 ml de õleo/10Omg de proteina, o qual sup~

ra bastante os resultados da Tabela 16.

A estabilidade das emulsões formadas com as proteinas e~

tudadas pode ser considerada boa, pois nas condições do metodo

empregado para avaliã-la, 95 a 98% do õleo manteve-se emu1sionado

(Tabela 16).

Em geral, as tecnicas de avaliação das propriedades emul

sionantes de uma proteina, como tambem de outras propriedades fun-

cionais, são empiricas e não obedecem, a rigor, a uma necessãria p~

dronização, o que torna bastante critico o uso dos dados da litera

tura(36) .

Na literatura pertinente, vãrios trabalhos dão informa-

ções quanto ao valor tecnolõgico da proteina de concentrados de pe~

cada. Como jã foi dito, esses produtos, via de regra, apresentam

uma habilidade emulsionante nula e baixa solubilidade, a menos que

. dO fo d (36,66)seJam mo 1 lca os .

Um exemplo disso e o estudo feito por RASEKH e METZ(58),

onde um isolado proteico, obtido por solubilização alcalina e pre-

cipitação isoeletrica, exibiu boas propriedades funcionais. Os au-

tores apontaram uma capacidade de emulsificação de 51,2 ml de õleo/

/458mg de proteina ou de 48 ml de õleo/469mg de proteina, a pH 7,

respectivamente para o produto elaborado a partir de peixe inteiro

ou de peixe descabeçado e eviscerado, afirmando ainda que o isola

do obtido poderia ser empregado em emulsões carneas.

Por ôutro lado,COBB rrr e HYDER(16) relataram uma capacl
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dade de emulsificaçãode 95 ml de õleo/870mg de proteTna, a pH 7,

para um concentrado prot~ico de pescado insolGvel, mas com habili-

dade de re-hidratação, em cuja preparação constou um tratamento com

ácido a pH 2,5 e NaCl a 5%. antes da extração a quente com hexana

e etanol.

Para a proteina miofibrilar de pescado, modificada por

acilação, MILLER e GRONINGERJr. (52) apontaram valores de capacid~

de de emulsificação de 75g de õleo/1OOmg de proteina acetilada

de 125g de õleo/1OOmg de proteina succinilada.

KORSCHGENe BALDWIN(40) avaliaram as caracteristicas

e

de

uma emulsão do tipo maionese, empregando na sua preparaçao um con-

centrado prot~ico de pescado previamente solubilizado a pH 12 , com

NaOH, a 95 ~ 30C/20 minutos, e ajustado a pH 4, 6 e 8. Ficou de-

monstrado que a habilidade do concentrado protéico (20 9 do produ-

to solubilizado a 10%, a pH 6 ou 8) em estabilizar a emulsão era

equivalente a do ovo integral.

Os resultados obtidos indicam que e possivel chegar-se ã

uma proteina derivada de residuo de camarão-rosa dotada de capaci-

dade de emulsificar óleo, atraves da modificação quimica. A exem-

plo do que foi considerado para a solubilidade, o emprego de âlca-

li ê uma tentativa vãlida nesse sentido, desde que não ofereça os

ricos mencionados.

4.4.4 - Absorção de ãgua e absorção de óleo

Na Tabela 17 foram colocados os resultados referentes a

capaGidade da proteina de cefalotõrax de camarão

õleo.

em absorver
-
agua e
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Tabela 17 - Solubilidade, capacidade de absorção de ãgua e capaci-

dade de absorção de õleo da protelna recuperada de ce-

falotõrax de camarão-rosa.

IV

V
VI

Proteina

(a) Tabela 14; a pH 7.

IV - Precipitada a pH 4,5/70-750C, desengordurada com etanol e de~
seca da a temperatura ambiente.

V - Precipitada a pH 4,5/70-750C, desengordurada com etanol, aju~
ta da a pH 8,5 e dessecada a temperatura ambiente.

VI - Precipitada a pH 4,5, desengol~durada com etano1, ajustada
pH 8,5 e dessecada a temperatura ambiente.

a

Verifica-se, nesta tabela, que a amostra V tem uma capa-

cidade de absorver ãgua duas vezes e uma vez e meia a mais que as

amostras IV e VI, respectivamente. c o ns i de r a nd° -s e o t r a t a mento i m

posto ã proteina, pode-se afirmar que o ajuste do pH a 8,5, antes

da secagem a temperatura ambiente, e o responsãvel pela maior habi

1ida de em absorver ãgua da amostra V, em relação ã IV.

Na referida tabela, ainda e observado que a amostra de

proteina mais soluvel não foi exatamente aquela que exibiu maior

habilidade em absorver ãgua.

A habilidade de hidratação de uma proteina e importante

no processamento de pães e produtos cãrneos, por previnir a
- ( 36 )d'agua .

perda

Pela informação de SIKORSKI e NACZK(66), um concentrado

proteico de pescado embebe-se, a pH neutro, somente de 3g de ãgua/

Solubilidade Absorcão de ãgua Absorção de óleo
( a) (ml de ãgua/g de (ml de óleo/g de

( %) proteina) proteina)

8,70 2 , 11
+

O, 1 5 1 ,37
+

O, 1 2- -

21,33 4,31
+

0,08 1 ,41
+

0,05- -

40,10 2, 71
+

O, 11 1 ,35
+

O, 1O- -
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/grama de protelna, com o que, de certa forma, concordam os resul

tados da Tabela 17.

Dentro dos padrões de qualidade, apontados pelos referi

dos autores, pay'a concentrados protei cos de pescado passlvei s de apl i-

cações industriais, consta um valor de 6 a 10g de âgua/g de protelna p~

ra a capacidade de absorção de água, faixa não atingida pela pro-

telna recuperada de cefalotõrax de camarão-rosa (Tabela 17).

COSB III e HYDER(16)obtiveram um concentrado proteicodQ

tado da habi lidade de re-hidratação, tratando o mus eu1 o do pei xe com ãci-

do, a pH 2,5, em presençade NaCl, antes da extração a quente com hexa-

na e etanol. o citado produto absorveu 7 ml de ãgua/g de protelna,

quando em meio de NaCl 0,133 M, a pH 7, ou de 11 a 13 m"1 de ãgua/g

de proteina, em pH 5 e na presença de 0,3 a 1,2 M de NaCl.

WARRIER e NIN,JOOR(84) relataram que um concentrado proteico,

obtido por processo envolvendo irradiação e aquecimento, absorveu 7g

de ã 9 u a / 9 de p r o t e i na. V a 1 o r e s s u rp r e e n d e n t e s f o r a.m de s c r i tos P o r

MILLER e GRONINGER Jr(52), para a proteina miofibrilar de pescado

modificada por acilação, isto e, de 25 ml de ãgua/g de protelna a-

cetilada e de 50 ml de âgua/g de protelna succinilada.

A absorção de óleo pelas amostras de proteina de cefa-

lotõrax de camarão basicamente foi a mesma, ou seja, .de 1 ,3 a

1,4 ml de õleo/g de proteina, independente dos modos de obtenção

da mesma (Tabela 17).

o mecanismo de absorção de óleo, nos moldes como foi de

terminado, e atribuído principalmente a um aprisionamento fisico

do mesmo(83). A habilidadeda proteina em ligar-se a lipides e

m u i t o i m p o r t a n t e e m c e r tas p r e p a r a ç õ e s t e c n o 1 õ 9 i c as, p ri n c i p a 1 me n-

te porque melhora a retenção do Iflavor"(36).

Consta registrado na literatura, que proteinas ou prepar~
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çoes proteicas de origem vegetal absot'vem distintas quantidades de

óleo por grama de proteina, tais como, 0,84 ml para a farinha de tri-

go, de 0,84 a 1,54 ml no caso da soja, de 2.07

rassol(43) e de 1,75 a 4,30ml para a alfafa(83).

a 2,56 ml para o gi -

Por esses dados, o

produto proteico recuperado de cefalotórax de camarão-rosa assemelha-se

ã fari nha de tri go e ã soja, quanto ã habilidade em absorver óleo.

4.5 - Caracterização do resíduo sólido gerado na recuperação de

proteina

o residuo sólido resultante no processo de recuperaçao

de proteína de cefalotõrax de camarão-rosa, preconizado no

trabalho, foi caracterizado em termos químico-nutricional

presente

e como fon

te de quitina e quitosana. Para tanto, determinaram-se a compos~

ção química bãsica, os aminoãcidos essenciais, o cômputo químico
~ - ~ (24) - ~ ~correspondente, em relaçao a caselna e a protelna-padrao da

F.A.0/0.M.S.(20),e finalmente o rendimento em quitina e quitosana.

O resíduo em pauta basicamente ê constituido de exoesqueleto.

Assim, a proteina, quitina e cãlcio, os três componentes principais des-

te ultimo, poderão estar presentes em niveis apreciáveis, tornando o

referido resíduo potencialmente interessante a propósitos alimen-

tares e não-alimentares.

A Tabela 18, onde constam reunidos os resultados refe-

rentes ao processo de recuperação protêica, indica que parti ndo-

", -se de 100g de cefalotõrax são geradas 9,389 do resTduo, paralel~

mente a 2,19g de proteína.

A composição quimica deste resrduo evidencia, na ve rda-

de, que são altos os níveis de CaC03 (41%) e quitina (31%), conforme

era esperado, enquanto o teor protêico atingiu 19% (Tabela 19).
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Tabela 18 - Sólidos, proteina e reslduo obtidos no processo de re
cuperação proteica de cefalotõrax de camarão-rosa, em
g/100g de amostra fresca.

Tabela 19 - Composição quimica do reslduo sólido resultante da re
cuperação de prote;na de cefa10tõrax de camarão-rosa~
em g/100g de amostra.

Componentes

Umidade

Cinza corrigida
Cinza

Cinza sulfatada

Cãlcio

CaC03
S11 i ca

Proteina corrigida
Proteina

Proteina aparente

Quitina

Extrato etereo

----------------------- ---- -----

Resultados Sólidos Proteina Reslduo Sólidos/

recupe,rados recupey'ada resultante residuo

Minimo 3,70 2,08 8,60 1 :2,07

t1ãximo 4,00 2,32 10,20 1 :2,76

Medio 3,91 2, 19 9 ,38 1 : 2,38

D.P ::0,12 ::0,08 :!:0,47
+

O, 18-

ReSídUO

S,77
+

O,18-

42,46

36,48
+

O,12-

57,76
+

0,30-

16,35
+

O ,31-

40,83

0,26
+

0,08-

19,02

32,57
+

0,24-

13,55

31,48
+

0,29-

1 ,20
+

0,05-

----
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A proteína do citado produto exibe quantidades de amin~

âcidos essenciais mais baixas do que as reveladas pela caserna(24),

despontando o triptofano e lisina como as mais acentuadas, o que

- - ( 20 ) -tambem ocorre em relaçao a protelna da F.A.OjO.M.S. , porem em

menor intensidade (Tabela 20).

Com base no cômputo químico, o valor nutricional desta

proteina e muito baixo, ou seja, de 21% em relação ã caseina(24)e

de 35% considerando-se a protelna da F.A.OjO.M.S. (20), comprometI

do pelo triptofano como primeiro aminoãcido limitante (Tabela 20).

Tabela 20 - Aminoãcidos essenciais do residuo sólido resultante da

recuperação proteica de cefalotõrax de camarão-rosa e

o cômputo químico correspondente, em relação ã caseí-

na(24) e ã proteina-padrão da F.A.OjO.M.S. (20).

Aminoãcidos

essenciais

Isoleucina

Leucina

Li s i na

Metíonina +
cistina (a)
Fenilalanina
+ tirosína (a)
Treonína

Triptofano
Va1ína

(a) Cistina e tirosina considerados não-essenciais.

A proteína em pauta foi comparada, na Tabela 21, com

recuperada de cefa10tõrax de camarão-rosa e com a integrante

a

da

Resíduo Caseína F.A.OjO.M.S

9/1009 pro 9/1009 pro Cômputo g/100g pro Cômputo
teina - te; na --

.... .
te; na

- ....
qUlmlco qUlmlco

3, 15 5,52 57 4,00 79

4,61 9,71 47 7,00 66

2,33 8,29 28 5,50 42

1 ,66 3,22 51 3,50 47

8,67 11 ,28 77 6,00 144

3,88 4,75 82 4,00 97

0,35 1 ,65 21 1 ,00 35

4,50 6,88 65 5,00 90
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camarao

Aminoãcidos essenciais da proteina recuperada de cefa
lotórax de camarão-rosa (a), do reslduo sólido resul~
tante da recuperação desta ultima, da carapaça de ca-
marão (b), em g/100g de protelna, e o cômputo quimico
correspondente (entre parênteses), em relação ã pro -
teina-padrão da F.A.O/O.M.S (20).

Tabela 21 -

Reslduo
re s lJ1ta n te

CarapaçaAminoãcidos
essenciais

Protelna
recuperada

( a ) ( b )

4,00

F.A.O/O.M.S

7,00

5,50

3,50

6,00

4,00

1 ,00

5,00

Isoleucina 5,55 3,15 2,20
(139) ( 79) ( 55)

Leucina 7 , 61 4,61 2,20
(109) (66) ( 31 )

Li s i na 5, 77 2,33 2,00
(105) (42) ( 36 )

Metionina 2,80 1 , 51 O, 1O

Cistina (c) 1 ,67 O, 15 (d )

Metionina + 4,47 1 ,66 0,10 (e)
cistina (c) (128) (47) ( 3 )

Fenila1anina + 11,59 8,67 3,00
ti ro s i na (c) (193) (144) ( 50 )

Treonina 4,66 3,88 1 ,90
(116) (97) (47)

Triptofano 0,90 0,35 ( d)
(90) ( 35)

Va1ina 5,96 4,50 8,70
(119) (90) (174)

(a) Tabela 8

( b) P .. (63)enaeus Japonlcus

( c) Cistina e tiro si na considerados não-essenciais

( d) Não quantificados por estarem em baixos teores

(e) Somente metionina
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Nesta tabela, evidencia-se que a proteina do resíduo e

marcadamente inferior ã recuperada de cefa1otõrax, principalmente

devido aos baixos niveis registrados para a lisina, metionina +

cistina e triptofano.

Através do cômputo quimico dos aminoãcidos essenciais,

nota-se que enquanto esta ultima tem uma qualidade nutricional de

90%, em relação ã proteina da F.A.O/O.M.S(20), limitada unica -

mente pelo triptofano, a do resíduo e de 35%, com limitação pri-

mãria também em triptofano, secundãria em lisina e terceãria em

metionina + cistina.

Comparando-se a proteina do resíduo e da carapaça do ca

marao Penaeus japonicu~ verifica-se, a não ser pelos baixos e pr~

ticamente id~nticos niveis de lisina, cistina e triptofano, que

ambos têm em comum, que não consumou-se a possibilidade de as me~

mas serem estritamente semelhantes, como poderia ocorrer (Tabela-

21').

Considerando-se agora o produto residual, que resultou

da recuperação proteica do cefalotõrax, como materia-prima de in-

teresse não-alimentar, pode ser visto que a partir do equivalente

a 100g de cefalotõrax e posslvel obter 2,73g de quitina ou 2,48g

de qui tos a na ou, de o u t r a f or ma, 29, 11 9 de qu i t i na o u 26, 4 29 de qul
tosana/1OOg do referido resíduo (Tabela 22).

Em decorrência da alta quantidade de CaC03(4l%) e quitl

na (31%) (Tabela 19), dos baixos teores de certos aminoãcidos, co

mo o triptofano e lisina, e do reduzido valor nutricional (21% e

35%), estimado com base na caseina (24) e na proteína da F.A.O/0.M.S(20)

(Tabela 20), ao residuo em apreço não e sugerido o emprego na ali-

mentação animal, 'como fonte proteica.
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Tabela 22 - Rendimento em quitina e quitosana, a partir do resi -
duo sõlido resultante da recuperação proteica de cefa
lotõrax de camarão-rosa.

Rendimento
Recuperação(b)

Quitina

g/lOOg

residuo

( %)

+
29,11 - 0,75 92,47

Quitosana
+

26,42 - 0,60

(a) Calculado com base em 9,38g de residuo/1OOg de amostra fres-
ca (Tabela 18)

(b) Em relação a 31,48g de quitina/10Og de residuo (Tabela 19)

Parece viável destinâ-lo como materia-prima visando a

obtenção de quitina, quitosana ou outros derivados, substãncias

que atualmente, conforme abordado, detêm grande potencialidade de

uso nos mais variados setores.

Mencionou-se anteriormente que no processo de obtenção

da quitina, a partir de residuos de crustáceos,tal como consta ilu2

trado na Figura 1, e procedida a remoção da proteina com álcali di

luido, destinando-a ã alimentação animal. No caso do residuo em

pauta, entretanto, a recuperação protéica para os fins apontados e
dispensável, em virtude da baixa significação nutricional de

proteina, segundo o que consta na Tabela 20.

sua

9/1009 amostra

fresca ( a)

2,73

2,48
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5 - CONCLUSOES

5.1 - Como metodo preconizado neste trabalho, pôde ser recu-

pe ra da p r i n c i p a 1 me n t e prote;na muscular e visceral

presente em cefalotõrax de camarão-rosa, com rendimen-

to de cerca de 2%, acompanhada de baixos teores em cãl-

cio (0,03%) e quitina (0,5%).

5.2 - Com base no cômputo químico, a prote;na recuperada apr~

sentou uma qualidade nutricional de 54% e de 90%, comp~

rada ã caseina e ã proteina-padrãoda F.A.OjO.M.S, res-

pectivamente, sendo limitada primariamente pelo tripto-

fano.

5.3 - A eficiência da prote;na recuperada, em promover o cres

cimento dos animais, foi de 81% em relação ã da case;-

na, parcialmente prejudicada pela sua digestibilidade r~

lativamente baixa (78%).

..

5.4 - Os niveis de mercurio, cãdmio, chumbo, cobre e zinco en

contrados no produto recuperado estão abaixo dos limi-

tes oficiais tolerados para alimentos em geral.
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5.5 - A proteína recuperada, desengordurada com etanol, apre -

sentou uma baixa solubilidade a pH 7 (8,70%). Todavia,

esta solubilidade pôde ser aumentada para 21% quando a

referida protelna foi ajustada a pH 8,5, antes da desse-

caçao a temperatura ambiente, e para 40% quando eliminou-

-se o aquecimento na sua recuperação.

5.6 - A proteína recuperada, desengordurada com etanol, exibiu

uma atividade emulsionante nula, a pH'7. Entretanto, quan-

do a citada protelna foi ajustada a pH 8,5, antes da de~

secação a temperatura ambiente, quando eliminou-se o aqu~

cimento na sua recuperação e quando solubilizou-se ames

ma a pH 12, neutralizando-a em seguida, sua capacidade de

emulsificação foi de 25,5 ml, 38,6 ml e 100,9 ml de õleoj

/lOOmg, respectivamente, significando, na mesma ordem

31%, 48% e 125% da apresentada pela protelna de soja

mercial (Proteimax 90 HG).

co

5.7 - A protelna contida no resíduo sõlido resultante na recu-

peração prot~ica de cefalotõrax de camarão-rosa,com ba

se no cômputo químico, apresentou uma qualidade nutrici~

nal de 21% em relação ã caseína e de 35% comparada ã pr~

cJ

teína da F.A.OjO.M.S, respectivamente, em função da limi

tação primãria em triptofano.

5.8 - O rendimento em quitina foi de 2,7g ou 29g e em quitosa-

na de 2,5g ou 26g, a partir de 1009 de cefalotõrax ou de

100g ~o mencionado resíduo,respectivamente.
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li RESUMO

Foi desenvolvido um metodo de recuperação de proteína de

cefalot6rax de camarão-rosa (penaeus brasiljensis e Penaeus paulen-

sis), tendo como base a separação física e a insolubilização por

precipitação isoeletrica (pH 4,5) e aquecimento (70-750C/5min), ca-

racterizando-se posteriormente o produto obtido e o resíduo sõlido

resultante.

O metodo empregado propiciou um rendimento de cerca de

2% e a proteína recuperada mostrou-se acompanhada de reduzida qua~

tidade de cãlcio (0,03%) e quitina (0,5%) e de níveis de metais tõ

xicos (Hg, Cd, Pb, Cu e Zn) muito abaixo de limites permitidos em

alimentos. Com base no c6mputo químico dos aminoãcidos essenciais,

a proteina obtida apresentou uma qualidade nutricional de 54% e de

90%, em relação ã caseína e ã proteína da F.A.O/O.M.S, respectiva-

mente, limitada primariamente pelo triptofano. A eficiência desta

proteína em promover o crescimento dos animais foi de 81%, compar~

da ã case;na, prejudicada parcialmente por sua digestibilidade (78%).

A solubilidade da proteína estudada foi baixa a pH 7 (8,70%) e pô-

de ser melhorada (20 a 97,5%) atraves de tratamento alcalino e/ou

eliminação do aquecimento na recuperação da mesma. Sua capacidade

de emulsificação foi de 31% a 125% comparada ã da proteína de soja

comercial (Proteimax 90 HG),quando adotou-se tambem o tratamentoal

calino e/ou a eliminação do aquecimento na sua recuperação.

Com base no cômputo químico dos aminoãcidos essenciais,
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a qualidade nutricional da prote;na do residuo foi de 21% e de

35%, respectivamente
- - ~ - ~

em relaçao a caselna e a protelna da F.A.OI

10.M.S., com limitação primãria em triptofano. o rendimento em

quitina e em quitosana atingiu 2,7g e 2,5g a partir do res1duo equi-

valente a 100g de cefa10tõrax ou 29g e 26g para cada 100g do mes-

mo, respectivamente.
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SUMMARY

A method for the protein recuperation from pink

(Penaeus brasiliensis and Penaeus paulensi~) cephalotorax

shrimp

was

developed and the recuperated product and generated solid waste

foods. Based on the essential amino acids chemical score the

recuperated protein showed a nutritional quality of 54% and 90%,

compared to casein and F.A.O/O.M.S reference protein, respectively,

pr i mar i1 y 1 i mi te d i n t r i pt o Pha n . The eficiency of this protein

in animal growth promotion was of 81% in relation to casein ,

limited partially by 'its digestibility (78%). The sol u~il ity of

the protein was low at pH 7 (8,70%) and was improved (20 to 97,5%)

through the alkaline treatment and/or heating elimination ín its

recuperation. The emulsification capacity of this proteín was

from 31% to 125% compared to commercial soy p}~oteín (Proteímax 90

HG) when the alkaline treatment and/or heati ng elimination was also

used. Accordíng to the essentíal amíno acíds chemícal score the

proteín nutrítíonal quality of the solid waste was of 21% and

were characterized. The physical separation and protein

insolubilization by isoelectric precipitation (pH45) and heating

(70-750C/5min) were the base of this method. The method promoted

a yield of 2% and the protein product showed low quantities of

calei um (003%) and chitin (0,5%) and very low quantities of toxic

metals (Hg, Cd, Pb, Cu and Zn) in relation to limits permited i n
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35%, respectively, in relation to casein and F,A.O/O.M.S. reference

protein, with primary limitation in triptophan. The yie1d i n

chitin and chitosan was 2,79 and 2,59/1009 cepha1otorax or 299 and

26g/100g solid waste, respectively.
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