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RESUMO 

As indústrias processadoras de pescado geram produtos assim como co-produtos de baixo 

valor comercial em grande quantidade, sendo considerável fonte de proteínas, fator este, que 

junto à busca por alimentos saudáveis, desperta o interesse por realizar estudos para 

aproveitar e agregar valor ao pescado de baixo valor comercial, assim como aos resíduos 

provenientes de sua industrialização para aplicação em produtos para consumo humano. O 

processo de extração química das proteínas baseia-se em dois mecanismos: solubilização 

ácida e/ou alcalina das proteínas e recuperação das mesmas no ponto isoelétrico. O objetivo 

deste trabalho foi avaliar o processo de variação de pH para recuperação das proteínas do 

pescado, comparando  uma espécie gorda (anchoita) com outra magra (corvina), aplicando o 

processo  de solubilização ácida e/ou alcalina e comparar-los com o surimi tradicional. Foi 

determinada a composição proximal (cinzas, umidade, proteínas e lipídeos); propriedades 

funcionais (capacidade de retenção de água, capacidade de retenção de óleo e solubilidade), 

pH, cor, força do gel e rendimento. O processo de solubilização ácida obteve-se maior 

rendimento para o concentrado de músculo de corvina (98,5%), o menor teor de umidade 

(71,2%), sendo a menor redução lipídica (33,7%) apresentada pelo concentrado protéico de 

resíduo de anchoita. Os isolados obtidos por este processo apresentaram teor protéico de até 

96,0% (b.s.). A maior brancura foi atribuída ao concentrado de músculo de corvina e ao 

surimi de corvina. O gel do concentrado do músculo de corvina apresentou maior qualidade 

em relação ao surimi de corvina e aos demais concentrados protéicos. No processo alcalino, o 

concentrado protéico de resíduo de anchoita apresentou um rendimento de (35,7%) menor que 

o rendimento do concentrado de resíduo de corvina (63,7%). O teor protéico foi superior a 

94,0% (b.s.) exceto para o concentrado de resíduo de anchoita que apresentou 72,9% (b.s.). A 

menor brancura foi apresentada pelo concentrado de resíduo de corvina (47,4) quando 

comparado com o concentrado do músculo de corvina (78,7). O gel do concentrado protéico 

de resíduo de corvina apresentou qualidade superior ao gel do surimi de corvina. Todos os 

concentrados protéicos apresentaram ausência de Salmonella sp. O maior valor de 

solubilidade foi encontrado em pH 11 e o menor em pH 5 para o isolado de  músculo (1,5%)  

de corvina obtido pela solubilização ácida em relação com o valor de 46,3% para o isolado de 

resíduo de corvina  obtido pela solubilização alcalina. A maior capacidade de retenção de óleo 

foi apresentada pelos isolados de resíduos de corvina e anchoita obtidos no processo de 

solubilização alcalina (8,3 mL/g proteína e 7,3 mL/g proteína respectivamente).  A maior 

capacidade de retenção de água foi apresentada pelo surimi de corvina (22,0g H2O/g 

proteína), quando comparados todos os produtos obtidos. 
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ABSTRACT: Low commercial value products as well as their co-products are generated in 

high quantity by fish processing industries, being excellent protein source, factor which 

together the search for healthy food, interests to accomplish studies in order to profit and join 

value to fish with low commercial value, as well as also the wastes from its industrialization 

to the application in products to human intake. The chemistry extraction process of protein is 

based on two mechanisms:  acid and/or alkaline protein solubilization and recovery of theirs 

at protein isoeletric point. The objective of this work was to evaluate the pH variation process 

in the recovery of fish proteins, comparing a fat specie (Argentine anchovy) with a thin specie 

(Whitemouth croaker), applying the acid and/or alkaline solubilization process, and 

comparing them with that of surimi croaker. It was determined the proximal composition 

(ash, moisture, proteins and lipids), functional properties (water holding capacity, retention 

capacity and solubility), pH, color, gel strength and yield. The acid solubilization process 

presented highest yield in the croaker muscle concentrate (98.5%), lowest moisture content 

(71.2%), while the lowest lipidic reduction (33.7%) was presented by the anchoita wastes 

protein concentrate. The isolate obtained by this process presented protein contents until 

96.0% (dry basis). The highest whiteness was assigned to croaker muscle concentrate and 

croaker surimi. The croaker muscle concentrate gel showed the best quality in comparison 

with croaker surimi and the other protein concentrates. In the alkaline process, the croaker 

wastes protein concentrate showed less yield (35.7%) than croaker wastes concentrate yield 

(63.7%). The protein content was higher than 94.0% (d. b.), except for anchovy wastes 

concentrate that presented 72.9% (d. b.) for this component. The lowest whiteness was 

presented by croaker muscle concentrate (47.4) compared with the croaker muscle 

concentrate (78.7). The croaker wastes protein concentrate gel presented superior quality to 

croaker surimi gel. All the protein concentrate presented absence of Salmonella sp. The 

highest solubility value was found at pH 11 and the lowest value at pH 5 (1.4%) to the 

croaker muscle isolate obtained from acid solubilization, when compared with the value of 

46.3% for croaker wastes isolate from alkaline solubilization. The highest oil retention 

capacity was presented by the croaker and anchovy wastes isolates from the process of 

alkaline solubilization (8.3 mL/g protein and 7.3 mL/g protein, respectively). The highest 

water retention capacity was showed by croaker surimi (22.0g H2O/g protein), when 

comparing all the products obtained. 

 

KEYWORDS: Isolate, muscle, wastes. 
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1. INTRODUÇÃO 

O pescado é, desde a antiguidade, uma importante fonte de alimentos e a pesca uma 

atividade econômica promotora de benefícios sociais para as populações humanas em todo o 

mundo. Possui também todos os aminoácidos essenciais ao crescimento e à manutenção do 

organismo humano, aliado à presença de elementos minerais necessários às inúmeras funções 

orgânicas (LIRA et al., 2001 citado por FARIAS,2006). A demanda por alimentos proteicos 

aumenta proporcionalmente ao crescimento da população mundial e tem ocorrido uma 

procura por alimentos que possuam melhor qualidade nutricional. (MOREIRA et al., 2001). 

Os recursos pesqueiros podem contribuir significativamente para melhorar a qualidade 

nutricional da dieta. 

As proteínas, em geral, representam uma importante classe de ingredientes 

tecnológicos funcionais por possuir uma grande gama de propriedades dinâmicas que 

abrangem desde características sensoriais (cor, sabor, aroma, textura, maciez, etc.) até 

propriedades de hidratação (solubilidade, geleificação, sinérese, viscosidade, sorção de água, 

etc.), de superfície (capacidade de formação de espuma e de filmes) e outras ligadas a 

características reológicas e de textura (elasticidade, coesão, formação de gomas, adesividade, 

agregação, formação de massa, formação de redes, etc.) (KINSELLA et al., 1994, citado por 

TORREZAN, 2007).  As proteínas extraídas de pescado e dos subprodutos são fontes de alta 

qualidade apresentando propriedades desejáveis como emulsificante, pseudoplásticas e de 

viscoelasticidade. (SATHIVEL et al., 2004, citado por  SATHIVEL e BECHTEL, 2008). 

Uma consciência crescente de que os nossos recursos marinhos não são infinitos, 

inúmeros esforços estão atualmente em curso para melhor utilizar os subprodutos de pescado 

e das espécies de baixo valor comercial (NOLSOE e UNDELAND, 2009). Porém os resíduos 

de pescado aumentam por fatores tais como: aumento da elaboração e processamento de 

produtos da pesca, gerando maiores quantidades de resíduos que são descartados diariamente 

e devido a implantação de novas grandes indústrias (BLANCO et al., 2007). O correto uso e 

destino destes apresentam importância não somente econômica como também ambiental. 

Diante disso a produção de proteína de alta qualidade proveniente das atividades da 

pesca tem sido ultimamente bastante discutida, visto que tais atividades são capazes de gerar 

volumes consideráveis de renda tanto em países desenvolvidos, quanto naqueles em 

desenvolvimento.  
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O uso de tecnologias convencionais para a produção de produtos oriundos da pesca 

gera grandes quantidades de subprodutos que são perdidos, por exemplo, da filetagem de 

pescado, onde menos de 40% do tecido do pescado é recuperado para consumo humano. 

(BATISTA et al., 2007). A filetagem comercial de pescados como bacalhau, salmão, tilápia, 

pescada, e outros, normalmente apresentam rendimento de 60 a 70% dos subprodutos e de 30 

a 40% de filés. Os subprodutos do processamento do pescado são geralmente utilizados para 

adubo e ração animal ou são depositados em aterro sanitário (CHEN e JACZYNSKI, 2007). 

Embora partes desses resíduos sejam utilizadas para produção de farinhas de pescado. 

Com o desenvolvimento tecnológico é possível uma utilização mais inteligente e rentável 

destes, sendo o isolado protéico de pescado um produto obtido através da hidrólise química da 

proteína a partir de resíduos de pescado ou de pescados inteiros. O isolamento de proteína é 

basicamente um processo de extração o qual visa obter um produto livre de interferentes 

(MARTINS, 2009). 

A obtenção de isolados protéicos de pescado é um método alternativo para diversificar 

e melhorar o aproveitamento de espécies de baixo valor comercial assim como dos resíduos, 

ou seja, dando uso mais nobre à grande quantidade de resíduos gerados pela indústria 

pesqueira e contribuirá para a aplicação de uma fonte protéica de alto valor em diversos 

produtos alimentícios, e em produtos para fins industriais, incluindo substitutos do leite, 

suplementos protéicos, realçadores de sabores, estabilizadores de bebidas, dentre outros 

(MARTINS et al., 2009) e pode ser utilizado como substituto da gordura originando um 

produto com textura e sabor similar aos tradicionais de carne bovina e ou suína (FONTANA, 

2007). Em face disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar os processos de obtenção de 

isolados protéicos de músculo e de resíduos de pescado. 
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2.  OBJETIVOS 

 

 

 

Objetivo geral 

 

 Avaliar o processo de variação de pH para recuperação das proteínas  a partir de  

músculo  e resíduo de corvina (Micropogonias furnieri) e anchoita (Engraulis 

anchoita) e compará-los com o surimi tradicional. 

 

Objetivos específicos 

 

 Caracterizar os concentrados protéicos e surimi de corvina através das propriedades 

físicas, químicas, de textura, avaliação microbiológica e rendimento do processo. 

 Avaliar as propriedades funcionais quanto à solubilidade, capacidade de retenção de 

água, capacidade de retenção de óleo dos isolados protéicos de pescados obtidos e 

compará-los entre si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

3.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Pescado 

3.1.1 Conceito 

Segundo o Ministério da Agricultura, entende-se por pescado fresco, o produto obtido 

de espécies aquáticas saudáveis e de qualidade adequada para o consumo humano, 

convenientemente lavado e que seja conservado somente pelo resfriamento a uma temperatura 

próximo a do ponto de fusão do gelo (BRASIL, 1997). 

O pescado é conhecido por ser uma fonte de proteína rica em aminoácidos essenciais 

(lisina, metionina, cistina, treonina e triptofano), micro e macro elementos (cálcio, fósforo, 

flúor, iodo), e gorduras que são fontes valiosas de energia, vitaminas lipossolúveis e ácidos 

graxos insaturados que, entre outras vantagens, tem um efeito hipocolesterolêmico 

(FERNANDEZ e VENKATRAMMANN, 1993; USYDUS et al. 2009). 

3.1.2 Generalidades 

A produção brasileira de pescado do ano de 2009 alcançou um volume estimado de 

1.240.813 toneladas e apresentou um crescimento de 15,7% conforme os dados estatísticos de 

2008 e 2009, onde o Estado do Rio Grande do Sul representou um total de 68.975,9 toneladas 

(BRASIL, 2009).  

O Brasil disputa a pesca no Atlântico Sul com a Espanha e o Japão. O 

desenvolvimento do setor permitirá que o brasileiro aumente o consumo de pescado, a média 

no Brasil é de 9,06 quilos ao ano por habitante, enquanto a média mundial é de 17 quilos por 

pessoa e o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de 12 quilos. 

(BRASIL, 2009).  Em relação ao mercado de pescado, estima-se que, para 2020, um consumo 

anual de 20 a 30 kg per capita de pescado no Brasil, com uma evolução semelhante ao 

ocorrido com o frango. Isto significa dizer que, com 200 milhões de habitantes, o Brasil teria 

uma demanda de 4 a 6 milhões de toneladas/ano somente para o mercado interno (SEBRAE, 

2008). 

O Brasil possui 55.457 km
2
 de águas interiores e 7.408 km de costa marítima. Ao 

longo da costa há uma grande variedade de peixes que se encontram no litoral abaixo do Rio 
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de Janeiro até o Rio Grande do Sul. É nesta região que estão localizadas as grandes fabricas 

de enlatados e conseqüentemente onde são gerados os maiores volumes de resíduos 

(ALFARO, 2004). 

Segundo TASKAYA e JACZYNSKI (2009) a capacidade dos recursos naturais 

aquáticos para fornecimento de produtos alimentares foi atingido e futura demanda  

para estes alimentos terá de ser preenchida com a utilização mais eficiente do processamento 

de subprodutos. Espécies de pescado de baixo valor comercial vêm sendo amplamente 

estudadas com a finalidade de transformar essa matéria – prima em produtos aceitáveis pela 

população, conduzindo a um maior consumo. (CENTENARO, 2007). 

3.1.3 Corvina (Micropogonias furnieri) 

A corvina (Micropogonias furnieri)  é um dos peixes demersais e bentônicos 

sciaenídeos com distribuição conhecida desde o Golfo do México, Antilhas até o Golfo de 

San Matías, Argentina. No ciclo de vida de corvina, os indivíduos juvenis migram para áreas 

estuarinas e os adultos alcançar a zona costeira adjacente para reproduzir (Vazzoler 1991). Ela 

é encontrada em fundos lodosos e arenosos, mais comumente em profundidades inferiores a 

60 metros (MENEZES e FIGUEIREDO,1980; PORTO et al, 2009). 

De acordo com ELSDON e GILLANDERS
 
(2002), a corvina pode atingir até 70 cm 

de comprimento, porém é permitida a captura de exemplares com no mínimo 25 cm 

(BRASIL, 2003). Sendo uma espécie muito comum na zona costeira do sul do Brasil. No 

entanto, apesar da grande disponibilidade desta matéria-prima, esta espécie atinge no mercado 

menores preços em relação a outras espécies regionais, principalmente as de menor tamanho. 

A composição proximal da corvina varia em função das estações do ano, estas 

variações também podem ocorrer devido a fatores como sexo, tamanho, ciclo reprodutor e 

alimentação (BADOLATO et al, 1994; CENTENARO, 2007). BONACINA e QUEIROZ 

(2007), avaliando a composição química da corvina encontraram valores médios de 78,50 % 

de umidade, 18,80% de proteína, cinzas 1,20% e lipídeos 1,10%. 

A Figura 1 apresenta o aspecto da corvina. 
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Figura 1: Corvina (Micropogonias furnieri) 

 

3.1.4 Anchoita (Engraulis anchoita) 

Entre os peixes pelágicos pouco explorados, destaca-se a espécie Engraulis anchoita 

(anchoita), pertencente à família Engraulidae, do gênero Engraulis (GOULAS e 

KONTOMINAS, 2005; SCHWINGEL; CASTELLO, 2000). São pequenos peixes que 

possuem hábitos costeiros, amplamente distribuídos, desde o Golfo de São Jorge na Argentina 

até o Rio de Janeiro, mais especificamente no Brasil, entre Cabo Frio (RJ) e o Chuí (RS) e 

encontra-se nas profundidades menores de 10 m até aproximadamente 200 m (CASTELLO; 

CASTELLO, 2003). Esta espécie apresenta comprimento padrão cerca de 17 cm, porém pode 

chegar a 22 cm de comprimento total (FAO, 2010). 

A anchoita é uma espécie alternativa, pouco explorada pela pesca comercial ou 

artesanal, ou seja, oriunda de um estoque virgem na costa brasileira com possibilidade de uma 

exploração sustentável. Embora uma grande biomassa esteja disponível de forma sazonal, os 

estoques desta espécie são subutilizados como recurso pesqueiro. No entanto, este recurso 

poderá tornar-se uma alternativa frente ao esgotamento da maioria das capturas tradicionais 

da região. A importância da utilização desta espécie como matéria-prima se prende ao fato de 

que, no Brasil é um recurso ainda não utilizado para o consumo humano (CARBONERA e 

ESPIRITO SANTO, 2010). 

Além disso, não existem impedimentos legais ou ecológicos que inviabilizem o início 

de uma atividade de pesca sobre este recurso (CASTELLO, 1997; MADUREIRA et al., 

2007). Um dos motivos pelo qual esta matéria-prima é descartada ou processada como 
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produto de baixo valor comercial, deve-se especialmente por ser um pescado de carne escura, 

suscetível à oxidação e sabor residual (THIANSILAKUL, BENJAKUL e SHAHIDI, 2007). 

Esses fatores decorrem em função do alto conteúdo de lipídios, proteínas solúveis, bem como 

pigmentos e óxido de trimetilamina. Dentre esses fatores destacam-se, a rápida perda de 

qualidade em função da fragilidade da espécie ao manuseio e o sistema de armazenamento. 

(HAIMOVICI, et al, 1997; SCHWINGEL e CASTELLO,2000; GARCIA-TORCHELSEN et 

al, 2008). 

De acordo com a FAO para América Latina e Caribe a composição proximal para esta 

espécie é de 73% de umidade, 19,2% de proteína, 5,4% de lipídeos e 1,6% de cinzas. 

Na Figura 2 pode ser observado o aspecto da anchoita. 

 

Figura 2: Anchoita (Engraulis anchoita) 

3.2 Composição do pescado 

O músculo do pescado pode conter 60 a 85% de umidade, 20% de proteína bruta, 1 a 

2% de cinzas, 0,3 a 1% de carboidratos e 0,6 a 36% de lipídeos (OGAWA e MAIA, 1999). A 

carne de pescado se equivale em média à carne de mamíferos e aves, em termos de proteinas, 

porém as de pescado apresentam digestibilidade de 90 a 100%, valores que são ligeiramente 

superiores que a da carne bovina e de frango. (CONTRERAS-GUZMÁN, 1994). 

Os ossos são principalmente considerados ricos em minerais, como cálcio e fósforo e 

proteínas, mas carboidratos e lipídios também são encontrados (JOHNS, 1977, citado por 

TOPPE et al, 2007b). Os ossos constituem uma parte significativa dos pescados, cerca de 10-

15% da biomassa total de pescados são os ossos da cabeça e vértebras e representam uma 

parte significativa oriundos da filetagem nas indústrias e um melhor aproveitamento desta 
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matéria-prima para diversas aplicações é uma questão de grande interesse científico (TOPPE 

et al., 2007b). 

 As vísceras são ricas em proteínas e lipídeos poliinsaturados (BHASKAR et al., 

2007ª, BHASKAR e MAHENDRAKAR, 2008). A composição de lipídeos do pescado é 

responsável pela maior diferença observada, variando bastante entre diferentes espécies, 

podendo também possuir grandes variações em uma mesma espécie, durante diferentes fases 

do ano. 

 Os pescados gordos apresentam elevado nível de ácidos graxos poliinsaturados, 

principalmente os da família ômega-3, destacando-se o eicosapentaenóico 20:5 (EPA) e o 

docosahexaenóico 22:6 (DHA) (MAQSOOD e BENJAKUL, 2010) sendo eles considerados 

benéficos na saúde humana, (LEE e LIP, 2003) na prevenção de trombose e arteriosclerose, 

melhoria de hiperlipidemia, redução da pressão arterial, EPA e DHA são essenciais para o 

desenvolvimento e função do cérebro (JAYASINGLHE et al., 2003b). 

3.3 Subprodutos do pescado 

O termo resíduo refere-se às sobras e aos subprodutos do processamento dos alimentos 

que são de valor relativamente baixo. Caracteriza-se a cabeça, pele, escamas, vísceras e ossos 

(RAI et al., 2010),   que dependendo da espécie, pode chegar a 66% em relação ao peso total 

(CONTRERAS-GUZMÁN, 1994). Estes resíduos são uma fonte de proteína e lipídeos e 

esforços estão sendo feitos para recuperar estas biomoléculas (RAI et al., 2010). 

Os resíduos da industrialização do pescado podem ser dirigidos para vários tipos de 

aproveitamento e divididos em quatro categorias: alimentos para consumo humano, ração 

para animais, fertilizantes e produtos químicos. A maioria se destina à produção de farinha de 

pescado utilizada como ingrediente para ração animal (UNITED, 1991; ARRUDA, 2004) 

principalmente para suínos e frangos.   

Segundo a FAO, mais de 75% da produção mundial de pescado é utilizado para 

consumo humano direto, e pescado desembarcado não utilizado para consumo humano direto 

é reduzido à farinha de pescado e óleo, cerca de 33 milhões de toneladas por ano (TASKAYA 

e JACKZYNSKI, 2009).  
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O processamento de pescado gera considerável quantidade de resíduo na forma de 

subprodutos comestíveis e não comestíveis. (RAI et al., 2010). A forma racional de se utilizar 

o potencial pesqueiro é recuperando as partes comestíveis dos pescados capturados, como as 

aparas após desossamento que podem se transformar em “minced fish”; e 20 a 30% da captura 

acabam sendo descartados, nesta operação. A maior parte das indústrias de pescado é 

desorganizada e tem o problema com a destinação dos resíduos sólidos gerados após o 

processamento (RAI et al., 2010). Portanto, é desejável desenvolver uma tecnologia que 

permita a recuperação eficiente de proteínas a partir de subprodutos do processamento de 

pescado.  

Os produtos alimentares reestruturados desenvolvidos a partir dos subprodutos não 

permitem apenas que a indústria de pescado diversifique a sua oferta de produtos, mas 

também que ofereça outra fonte de proteína de alto valor nutritivo a fim de satisfazer as 

necessidades nutricionais humanas e reduzir problemas ambientais associados ao 

processamento de frutos do mar (CHEN e JACZYNSKI, 2007; TASKAYA e JACZYNSKI, 

2009), pois há busca de novos mercados para novos produtos como os concentrados proteicos 

e isolados proteicos.  

A qualidade da matéria-prima processada determina a possibilidades de utilização  do 

seu resíduo, pois os subprodutos marinhos são extremamente suscetíveis a degradação 

microbiana, reações enzimáticas e oxidação se a conservação e manipulação não forem 

satisfatórias. Os cuidados necessários desde a captura, aliado a temperatura adequada, 

processamento rápido, possibilitam a obtenção de subprodutos com características adequadas 

para o processamento (ALFARO, 2004).  

3.4 Proteínas 

As proteínas são macromoléculas complexas constituídas por carbono, hidrogênio, 

oxigênio, nitrogênio e, às vezes por outros elementos, como enxofre, ferro, cobre, fósforo e 

zinco. São formadas por aminoácidos unidos entre si por ligações peptídicas. (ORDÓÑEZ, 

2005). Elas são utilizadas na regeneração de tecidos; funcionam como catalisadores nas 

reações químicas que ocorrem nos organismos vivos, envolvendo enzimas ou hormônios; são 

necessárias nas reações imunológicas e, juntamente com os ácidos nucléicos, são 

indispensáveis nos fenômenos de crescimento e reprodução. Constituem o elemento estrutural 

dos organismos animais (BOBBIO, 2003). 
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A qualidade nutritiva de qualquer proteína alimentar é determinada pelos seguintes 

fatores:  

- O conteúdo dos aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais; - As 

proporções específicas de aminoácidos essenciais, que, preferencialmente, deve ser 

semelhante ao encontrado nas proteínas do corpo;  

-  A energia fornecida, o que é essencial para a síntese de proteínas no corpo;  

- A digestibilidade da proteína (HRYNIEWIECKI, 2000 citado por USYDUS et al., 

2009).  

Os aminoácidos desempenham um papel central como os blocos de construção das 

proteínas e como intermediários no metabolismo e ajuda adicional para manter a saúde e 

vitalidade. Há 20 aminoácidos que podem ser encontrados no corpo humano, das quais 18 são 

importantes na nutrição humana. Oito aminoácidos não podem ser sintetizados por seres 

humanos e outros mamíferos e, portanto, devem ser fornecidos na dieta; portanto, eles são 

chamados de aminoácidos essenciais. Os aminoácidos essenciais são lisina, metionina, 

treonina, triptofano, isoleucina, leucina, fenilalanina e valina. Os aminoácidos classificadas 

como semi-essenciais incluem histidina, serina e arginina. Os restantes aminoácidos (alanina, 

cistina, ácido aspártico glicina, ácido glutâmico, prolina e tirosina) são sintetizados pelo 

organismo em quantidades suficientes e, portanto, são classificadas como aminoácidos não 

essenciais (HRYNIEWIECKI, 2000 citado por USYDUS et al., 2009). 

3.4.1 Proteínas do pescado 

A proteína muscular é constituída de três tipos diferentes de proteínas (proteína 

sarcoplasmática, proteína miofibrilar e proteínas do estroma-proteina do tecido conectivo). 

Estas três frações de proteínas podem ser diferenciadas pela sua solubilidade. (BANDMAN, 

1987 citado por REN et al., 2008). 

As proteínas miofibrilares, que representam 66-77% das proteínas totais, têm um papel 

fundamental na coagulação e formação de gel, quando se processa o músculo de pescado. 

Estas formam as miofibrilas, e conferem às células musculares sua propriedade contráctil, 

influindo tecnologicamente nas qualidades culinárias e comerciais das carnes, pois são 

responsáveis pela capacidade de retenção de água, propriedades emulsificantes e também pela 
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brandura da carne, contendo ainda quantidades importantes de aminoácidos essenciais, 

contribuindo assim em mais de 70% do suporte protéico devido ao consumo de carne. 

Músculos brancos de pescado contêm menos proteínas miofibrilares do que os vermelhos 

(SIKORSKI, 1994; KUHN e SOARES, 2002). 

Os principais componentes das proteínas estruturais são: actomiosina, tropomiosina, 

miosina e actina. Sendo a actina e a miosina as proteínas de maior importância 

princincipalmente pela suas propriedades funcionais. E a miosina é responsável por uma série 

dessas propriedades como: a gelificação, retenção de água e de emulsificação (RAGHAVAN 

e KRISTINSSON, 2008).  

As proteínas sacorplasmáticas constituem cerca de 35% das proteínas totais do 

músculo, são solúveis em água independente da força iônica. Este aspecto permite a 

solubilidade da proteína para mais facilmente difundir para os sítios ativos das proteases do 

que as proteínas insolúveis em água porque a maioria das proteases são solúveis em água 

(REN et al, 2008). Estão incluídas as proteínas ligadas a ácidos nucléicos, os componentes 

das lipoproteínas e as cromoproteinas do músculo e do sangue (OETTERER,1996). 

 Como principais características estão a sua capacidade de adesão às proteínas 

miofibrilares impedindo a formação de gel de alta elasticidade, baixa viscosidade, baixa 

capacidade de retenção de água e baixa capacidade de absorção de sabores e corantes.  

As proteínas do estroma (tecido conectivo) são o colágeno e a elastina, são o resíduo 

da extração das proteínas sarcoplasmáticas e miofibrilares.  

As proteínas de pescado apresentam elevado valor nutricional, com digestibilidade ao 

redor de 90%, coeficiente de eficiência protéica superior ao da caseína (2,9)(MACHADO e 

SGARBIERI, 1991; EL e KAVAS, 1996). 

3.4.2 Processo de isolamento das proteínas 

O isolamento de proteína é basicamente, um processo de extração o qual visa obter-se 

um produto livre de interferentes e, portanto, mais concentrado, o qual, por isso tem outras 

propriedades e características de conservação e uso (MARTINS, 2009). Os isolados protéicos 

são obtidos de diversos alimentos, tais como soja, feijão, leite, frango, pescado e outros 
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Não existe um método único ou um conjunto de métodos aplicáveis ao isolamento de 

todas as proteínas indistintamente; porém, para qualquer proteína, é possível, geralmente, 

escolher-se uma seqüência de etapas de separação que irão resultar em um grau elevado de 

purificação e um alto rendimento. 

O processo de solubilização acida ou alcalina foi desenvolvido na Estação Marinha da 

Universidade de Massachusetts, E.U.A. O processo utiliza o princípio de que a solubilidade 

de um material protéico homogeneizado em água é afetada pelo pH da mistura. Nas condições 

extremas ácidas ou alcalinas, ocorrem fortes variações positivas e negativas, respectivamente, 

sobre as proteínas miofibrilares e o citoesqueleto que conduz à repulsão, e a interação com a 

água ocorrendo à solubilização (NOLSØE e UNDELAND, 2009). Isto tem demonstrado um 

potencial significante como um método para máxima recuperação de proteínas e as proteínas 

recuperadas por este processo apresentam boa funcionalidade (RAWDKUEN et al., 2009). 

Muitos fatores interferem na extrabilidade da proteína, qualidade da matéria – prima, 

relação sólido/liquido, ph, temperatura, velocidade de centrifugação e força iônica, contudo a 

máxima recuperação durante o processo de extração é de vital importância para determinar a 

quantidade de proteína no concentrado ou isolado (KAIN et al., 2009).  

3.4.3 Ponto isoelétrico da proteína 

O ponto isoelétrico é o pH onde as cargas positivas e negativas se equivalem, ou seja, 

quando as moléculas não possuem cargas positivas nem negativas em excesso. Nesse pH a 

proteína não migra para um pólo quando colocada em campo elétrico. O pH em que isso 

ocorre depende dos pKs dos grupos ionizáveis e será mais alto quanto mais resíduos básicos 

houver e mais baixo quanto mais resíduos ácidos presentes, sendo que a maioria das proteínas 

apresenta ponto isoelétrico na faixa de 4,5 a 6,5 (SGARBIERI, 1996). 

A solubilidade de uma proteína é mínima no ponto isoelétrico conforme a Figura 1, 

pois sua carga é zero, e desaparece qualquer força de repulsão eletrostática que poderia 

dificultar a formação de precipitados (PARDI et al., 2001), ou seja,  as moléculas não se 

repelem, atraem-se  formando agregados e precipitado. No ponto isoelétrico a proteína 

apresenta a menor solubilidade, formando precipitados (SATHIVEL, 2003; KRISTINSSON, 

2003). 
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O pH afeta a densidade de cargas e o balanço eletrostático intra e intermolecular, 

modificando a habilidade da proteína em participar das interações hidro e lipofílicas. O 

aumento da densidade de cargas na proteína em pH afastados da região do ponto isoelétrico 

favorece a repulsão eletrostática e as interações proteína-água, resultando num aumento da 

solubilidade(SGARBIERI, 1996; FONTANARI et al., 2007).  

Quando o pH da miosina é ajustado acima ou abaixo do seu ponto isoelétrico,a  

miosina ganharia uma carga líquida positiva ou negativa, o que poderia resultar em repulsão 

entre as moléculas de proteína dificultando a formação de géis fortes (ZAYAS, 1997; 

RAGHAVAN E KRISTINSSON, 2008).  

 

                                     Figura 3 - Solubilidade da proteína em função do pH.  

                                     Fonte: Batista et al., (2007). 

 

3.5. Isolados protéicos de pescado 

Os isolados protéicos de pescado são obtidos através da solubilização química e 

precipitação isoelétrica da proteína, a partir de resíduos ou de pescados inteiros, que podem 

ser utilizados como ingredientes funcionais, podendo ser aplicado em diversos alimentos. 

As proteínas do músculo de pescado podem ser isoladas por solubilização valores de 

pH extremos. A proteína pode ser precipitada no ponto isoelétrico, o que rende uma 
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suspensão heterogênea, com um teor de proteína próximo a 200 g / L (BRENNER et al., 

2009).  

Uma primeira etapa consiste na homogeneização dos tecidos do pescado, para 

produção de isolado protéico, onde utiliza-se uma parte da carne triturada do pescado com 6 a 

9 partes de água (NOLSØE e UNDELAND, 2009). O principal fator nesta etapa é a alta 

solubilidade das proteínas musculares e a baixa viscosidade do homogeneizado para recuperar 

o máximo de proteínas e sendo que a baixa viscosidade é necessária separar as proteínas 

solúveis das insolúveis e lipídeos por centrifugação (KRISTINSSON e INGADOTTIR, 

2006). 

TASKAYA et al., (2009), relatam dois processos de solubilização da proteína: a ácida 

ou a alcalina, que envolve mudar o pH do tecido muscular a pH 2-3 ou pH 11,5 -12,5, 

acontecendo a  solubilização das proteínas musculares, e PARK (2009), mostrou que o 

processo de obtenção de isolados consiste na homogeneização do tecido do pescado  a pH 

menor que 3,0 e maior que 10 utilizando solução de NaOH 1-2 N e HCL 1-2 N. 

RAWDKUEN et al., (2009) ajustou os valores de pH´s utilizando solução de Na2CO3 2N e 

HCL 2N, para recuperação das proteínas do músculo de tilápia. Já BRENNER et al., (2009), 

solubilizaram proteínas do músculo de bacalhau  em pH alcalino, entre 10,5 e 12,0 utilizando 

NaOH 0,15-0,25 N.  

As proteínas são então solubilizadas, separada da fração insolúveis (ossos, peles, 

tecido conjuntivo, membrana celulares) e lipídios por centrifugação (RAWDKUEN et al., 

2009), e assim a proteína solubilizada é precipitada por deslocar o pH para aproximadamente 

5 - 5.5 (ponto isoelétrico), seguido de centrifugação e depois desidratação. Algumas 

vantagens deste processo são: (a) recuperação elevado de proteínas musculares, (b) utilização 

de menos matéria-prima e (c) remoção das membranas e lipídios, que são suscetíveis à 

oxidação (RAGHAVAN e KRISTINSSON, 2008). Sabe-se que a redução de lipídios e 

membranas aumenta a estabilidade oxidativa do produto final (MIRELES DEWITT et al., 

2007). 

COSTA (2003), desenvolveu isolado protéico da matriz dos exoesqueletos de 

camarão-rosa (Farfantepenaeus paulensis) empregando processo de extração alcalina, 

utilizando NaOH como agente de solubilização. Foi obtido um produto final com 89,02% de 

proteínas, 82,5% de digestibilidade in vitro, e rendimento de 69%. 
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A Figura 4 mostra o fluxograma de obtenção de isolado protéico de pescado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Fluxograma do processo usando mudança de pH para obtenção de isolado 

protéico de pescado (adaptado de KRISTINSSON et al., 2005). 
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3.6 Concentrados Protéicos de Pescado 

Os concentrados protéicos de pescado são ingredientes preparados a partir de 

matérias-primas de diferentes espécies, sem interferir na estrutura original do músculo. Podem 

ser obtidos pela hidrólise química da proteína por processo de extração. Em geral, eles não 

são consumidos diretamente, sendo utilizados como matéria-prima para elaboração de 

produtos de elevado valor agregado. Sua incorporação na produção de embutidos 

emulsionados pode melhorar as propriedades funcionais e nutricionais, uma vez que as 

proteínas musculares do pescado apresentam elevado valor biológico, decorrente da alta 

sensibilidade à hidrólise, e composição balanceada em aminoácidos, particularmente daqueles 

que costumam ser limitantes em proteínas de origem vegetal, como a metionina e a cisteína 

(FONTANA et al., 2009).  

Proteínas de diferentes origens são utilizadas para melhorar a eficiência de processos 

e, consequentemente, a adição de uma ou mais proteínas disponíveis em produtos cárneos 

podem trazer benefícios ao consumidor, tanto na qualidade como na redução de custos. 

Muitos estudos têm sido realizados sobre a avaliação dos parâmetros de processo e das 

propriedades funcionais desse tipo de isolado proteico de pescado baseado no pescado inteiro, 

filé ou músculo e estes estudos resultaram na obtenção de concentrados de pescado com boas 

propriedades funcionais (FONTANA et al., 2009). 

A preparação de concentrados proteicos provenientes de subprodutos da indústria 

processadora de pescado, obtidos pela aplicação do processo de mudança de pH (ou pH 

shifting process), tem recebido  mais atenção nestes últimos anos (FONTANA et al., 2009). 

Este processo pode ser usado para qualquer espécie de pescado, remove essencialmente todos 

os lipídios e aumenta o rendimento proteico. 

 

3.7 Surimi 

Surimi é um concentrado protéico úmido, oriundo de músculo de pescado, constituído 

por proteínas solúveis em soluções salinas, principalmente miofibrilares. Estas são extraídas a 

partir de repetidas lavagens da carne de pescado mecanicamente separada (CPMS) até que a 

maioria das proteínas solúveis em água seja removida (RAWDKUEN et al., 2009), na fase 

inicial do processo, formando um concentrado de alta qualidade nutritiva e boa funcionalidade 
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(BORDERÍAS e TEJADA, 1987; SUZUKI, 1987; TEJADA, 1991 citado por KUHN e 

SOARES, 2002).  

  Tradicionalmente, o surimi é feito a partir do músculo de pescado de espécies como a 

polaca do Alasca (Theragra chalcograma), e a merluza do Pacífico (Merluccius spp.). Porém 

há inúmeras espécies pouco valorizadas e de difícil comercialização que são também 

utilizadas para o processamento de surimi comercial, cuja propriedade funcional pode variar 

dependendo da espécie utilizada. (CAMPO-DEAÑO et al., 2009). 

 O procedimento de lavagem é de grande importância para a qualidade do surimi, não 

apenas para remover gordura e materiais indesejáveis como sangue e pigmentos, mas também 

é importante para a concentração de proteínas miofibrilares melhorando assim a capacidade 

de formação do gel (RAWDKUEN et al, 2009) e é necessária para a melhoria da cor e força 

do gel de surimi produzidas do músculo inteiro. 

O surimi não é um produto final, mas sim uma matéria – prima que por suas 

propriedades funcionais, é valida para criar e imitar texturas, e que pode servir de base para 

elaboração de uma ampla gama de produtos. 

A Figura 5 mostra o fluxograma de obtenção do surimi. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5. Fluxograma do processo para obtenção de surimi de pescado.  

Fonte: ORDÓÑEZ (2005). 
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3.8 Propriedades Funcionais 

A partir da estrutura das proteínas, derivam-se suas características físico-químicas e, 

destas, suas propriedades funcionais. Chamam-se propriedades funcionais quaisquer funções 

que uma classe de compostos possa desempenhar numa determinada aplicação tecnológica. 

Assim, as proteínas podem ser usadas como emulsificantes, espessantes, espumantes, 

geleificantes, estruturantes, nutrificantes e etc. Nesse contexto, é preciso ter-se uma visão 

completa do tipo particular de proteína, o que abrange desde sua solubilidade até seu processo 

de desnaturação (AMAYA-FARFÁN, 1990).  

 São essas propriedades que caracterizam os alimentos e influenciam a utilização dos 

mesmos. Estas propriedades estão relacionadas com questões sensoriais e não 

necessariamente nutricionais; tem implicações tecnológicas diretas e influenciam 

decisivamente no aspecto econômico dos produtos.  

A capacidade que as proteínas possuem para desempenhar certas funções em 

determinado sistema alimentar, tais como, absorção de água, formação e estabilidade de 

emulsão, formação de gel e espuma, dentre outras, depende de numerosos fatores como 

conteúdo protéico, solubilidade, pH,  concentração  de  sal  e métodos  de  processamento, que 

podem  afetar  as propriedades funcionais das proteínas (SGARBIERI,1996). 

A qualidade e estabilidade de um produto final são afetadas pelas propriedades 

funcionais das proteínas (XIONG, 2000 citado por INGADOTTIR e KRISTINSSON, 2010).  

3.8.1 Solubilidade (S) 

A solubilidade das proteínas é relativamente elevada em água e reduzida em solventes 

orgânicos. De acordo com a solubilidade em vários solventes as proteínas podem ser 

classificadas em albuminas, globulinas, prolaminas, gluteninas, escleroproteínas, histonas, 

protaminas (SGARBIERI, 1996). 

Normalmente a solubilidade das proteínas aumenta com a temperatura de 30°C a 50ºC, 

acima disso a maioria delas tende a desnaturar o que implica em perda de solubilidade. A 

desnaturação térmica muda a solubilidade das proteínas, devido ao aumento dos grupos 

hidrofóbicos em sua superfície (ORDOÑEZ, 2005). 
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A redução da solubilidade, que é atribuído principalmente à agregação das proteínas 

miofibrilares, é tomada como um indicador de desnaturação das proteínas (PARK, 2004, 

CAMPO-DEAÑO et al., 2009). 

Uma boa solubilidade das proteínas é necessária para muitas aplicações especialmente 

para emulsões, espumas e géis. Proteínas solúveis fornecem uma dispersão homogénea das 

moléculas em sistemas coloidais e melhoram as propriedades interfaciais. A solubilidade é 

uma das mais importantes propriedades funcionais de hidrolisados de proteínas 

(THIANSILAKUL et al., 2007). 

3.8.2 Capacidade de retenção de água (CRA) 

A capacidade de retenção de água é uma propriedade funcional que envolve a 

interação entre a proteína ou o alimento protéico e a água. Esta maior ou menor afinidade da 

proteína com a água está relacionada com outras propriedades funcionais como textura, 

viscosidade, geleificação e emulsificação. A capacidade de retenção de água é a quantidade de 

água que permanece no alimento protéico após a exposição a um excesso de água e aplicação 

de uma força centrífuga ou pressão (SGARBIERI, 1996). 

A capacidade de retenção de água das proteínas é de grande importância na indústria 

de alimentos devido que a retenção de água em um alimento normalmente melhora sua 

textura (CENTENARO, 2007). 

Uma boa capacidade de retenção de água é uma dos mais importantes fatores no gel da 

proteína do músculo, esta não apenas afeta a economia da produção, mas também sua 

qualidade (INGADOTTIR e KRISTINSSON, 2010). 

3.8.3 Capacidade de formação de gel.  

A gelificação da proteína do pescado é a etapa mais importante na formação de textura 

desejada em muitos produtos. Propriedades funcionais, nomeadamente a força do gel, que 

pode ser afetada por várias condições físicas, bem como a concentração de proteína, ajuste de 

temperatura e ajuste do tempo (LUO et al., 2008). 

O rompimento da estrutura da proteína pode expor os resíduos hidrofóbicos, que 

podem afetar a força do gel. A adição de íons pode proteger as forças de repulsão entre as 
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moléculas de proteína e poderão promover a gelificação (MULVIHILL E KINSELLA, 1988 

citado por RAGHAVAN e KRISTINSSON 2008). 

KRISTINSSON e INGADOTTIR (2006) relataram que o surimi, os isolados ácidos e 

os isolados alcalinos tem diferente composição de proteína, o que pode contribuir para 

diferente capacidade de formação do gel desses tratamentos.  

3.8.4 Capacidade de retenção de óleo (CRO) 

A absorção de gordura é uma propriedade funcional muito considerado, onde os 

isolados são misturados com uma quantidade especifica de excesso de gordura por um 

determinado tempo, e em seguida centrifugada sendo a quantidade de gordura absorvida, 

expressa em mililitros de gordura ligada por grama de proteína do isolado. Tem grande 

importância na formulação de alimentos, podendo influenciar na ordem de adição dos 

ingredientes secos na mistura contribuindo para uma distribuição uniforme (FONTANA, 

2009). 

 Altos valores de CRO são desejáveis em produtos como extensores de carne para 

melhorar sua sensação na boca, assim como em produtos viscosos como sopas, queijos 

processados e massas (KINSELLA,1976). 

O mecanismo de absorção da gordura é atribuído principalmente à captura física do 

óleo sendo maior a gordura absorvida para maior densidade protéica (KINSELLA, 1976). A 

capacidade de ligação de gordura das proteínas se correlaciona com a hidrofobicidade 

superficial. 

3.8.5 Capacidade emulsificante 

Emulsão é um sistema heterogêneo que consiste em um líquido imiscível, 

completamente difuso na forma de gotículas. (ARAÚJO, 2006). Os materiais imiscíveis são 

usualmente a água e o óleo, e para que se forme uma dispersão homogênea dos dois líquidos  

há necessidade de agitação mecânica. 

A estabilidade da emulsão refere-se à habilidade de uma emulsão de resistir a 

mudanças em suas propriedades ao longo do tempo e depende das características físico-
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químicas das moléculas das proteínas e das propriedades hidrodinâmicas e viscoelásticas do 

filme de proteína formada (SGARBIERI,1998). 

Em geral as proteínas são consideradas boas agentes emulsificantes porque possuem 

em uma mesma molécula regiões hidrofílicas e hidrofóbicas, as quais reduzem a tensão 

superficial e interagem na interface da emulsão (ELIZALDE et al., 1991). Contudo, a maioria 

das proteínas apresenta uma redução ou perda da atividade emulsificante em regiões de pH 

próximo ao ponto isoelétrico da proteína, onde a carga líqüida e a solubilidade apresentam-se 

reduzidas. Outros fatores que prejudicam a capacidade emulsificante das proteínas são a 

presença de sais e exposição ao aquecimento (ELIAS et al., 2006). 

 

3.9 Reologia 

De acordo com DOBRASZCZYK e MORGENSTERN (2003) a reologia é utilizada 

geralmente, para medir uma deformação controlada e bem definida ou uma tensão aplicada a 

um material sobre um determinado momento e que a resposta força resultante é medido (ou 

vice-versa) para dar uma indicação de parâmetros, tais como rigidez, viscosidade, dureza, 

força ou resistência do material. 

As medidas reológicas têm por objetivo tais como: 

• Obter uma descrição quantitativa das propriedades dos materiais; 

• Obter informações relacionadas com a estrutura molecular e a composição do 

material; 

 •  Caracterizar e simular o desempenho do material durante o processamento e para 

controle de qualidade. 

As propriedades reológicas são basicamente regidas pela massa molecular, 

conformação molecular. Os fatores são influenciados pela concentração, temperatura, pH, 

força iônica e assim por diante. Com o aumento da concentração, os domínios hidrodinâmico 

das moléculas da proteína, e as interações entre as proteínas em suspensão são de extrema 

importância. O aquecimento diminui a viscosidade devido ao aumento da energia cinética, e a 

desnaturação térmica contribui para a reologia do sistema da proteína (MITCHELL E 

LEDWARD 1985, citado por, LIU et al., 2008). O pH e força iônica do sistema 
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macromolecular afetam as propriedades reológicas, alterando a carga eletrostática 

(CONWAY e DOBRY-DUCLAUX, 1960 citado por LIU et al., 2008).  

3.10 Textura 

A textura de um alimento é um dos atributos primordiais na aceitação perante o 

consumidor. Cada alimento tem características bem definidas, que geralmente são percebidas 

em primeira instância como característica da textura (SMEWING, 2001). 

O teste de torção é considerado um teste fundamental para a medição da textura 

porque fornece dados da textura objetiva, são comumente utilizados para determinar a força 

do gel e a coesão do gel, enquanto que a análise do perfil de textura e teste de tensão de 

cisalhamento são testes empíricos (KIM et al., 2005, TASKAYA et al., 2009).  

A textura é uma importante variável de qualidade da carne de pescado. A textura 

inclui as características mais comuns como dureza, elasticidade e mastigabilidade de 

alimentos (JAIN et al., 2007). 

Os parâmetros utilizados para medir a textura são força, distancia e tempo. A força é a 

medida do estresse e é propriedade texturial comumente medida nos instrumentos e inclui a 

penetração, compressão – extrusão, corte, quebra, tensão e dobra. A distância pode ser 

relacionado com o esforço causado pela aplicação de um estresse, sendo o tempo relacionado 

com a variação da deformação do alimento no momento que a uma força é aplicada sobre ele. 

(SMEWING, 2001). 

3.11 Teste de dobra 

Mede a coesão do gel (THAWORNCHINSOMBUT et al., 2006). Este teste pode ser 

usado para medir a estrutura de vinculação de gel, usado especialmente em géis de surimi. O 

ensaio de dobragem consiste em dobrar lentamente uma fatia de gel de aproximadamente 3 

mm de espessura  na metade, e depois ao meio novamente para examinar a falha estrutural do 

gel de surimi. O número de dobras necessárias para quebrar a amostra de surimi é, então, 

pontuadas de 1 a 5 e relacionados em 5 classes designadas AA, A, B, C e D, que variam de 

boa a má qualidade, relacionando a ruptura com a dobradura (NFI, 1991, citado por TABILO-

MUNIZAGA e BARBOSA-CANOVAS, 2005).  
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3.12 Cor 

    É um parâmetro importante quando se comparam diferentes métodos de processamento. 

O mercado está mais interessado em isolados o mais branco possível (TABILO-MUNIZAGA 

e BARBOSA-CANOVAS, 2004). Contudo, a aplicação exata do processo vai determinar o 

quão importante é a cor. A cor pode ser afetada, por exemplo, pela quantidade de músculo 

escuro, a presença de sangue, e a presença de pigmentos como a melanina. O pigmento 

melanina pode vir, por exemplo, a partir dos olhos, pele e músculo escuro ao redor da barriga. 

No entanto, é importante salientar que a cor, medida, por exemplo, de acordo com a escala de 

cores CIE Lab (a *, b * e L *), é fortemente afetada por parâmetros físicos, como umidade das 

amostras ou estrutura. Isto deverá assim ser mantido em mente quando se analisa os dados de 

cor de diferentes isolados e géis (NOLSØE e UNDELAND, 2009). 

3.13 Aplicações 

     Proteínas isoladas de pescado a partir de vários tipos de pescados, incluindo sub-

produtos ou pescados pelágicos, podem ser usadas como ingredientes funcionais e como 

substitutos do surimi (PARK, 2009).  

     Algumas aplicações interessantes foram relatadas, por exemplo, secar a proteína 

isolada, para resolubilizar e injetar em marinados para melhor capacidade de retenção de água 

do músculo, e usá-las como um revestimento para criar produtos com baixo teor de gordura e 

também como substrato para hidrólise enzimática proteolítica na produção de muitos isolados 

proteicos light que podem ser utilizados como antioxidantes e ingredientes bioativos em 

alimentos funcionais (NOLSØE e UNDELAND, 2009).  

     O uso da proteína de pescado tem sido revelado para a introdução em novos alimentos 

e em produtos nutracêuticos devido apresentar propriedades funcionais semelhantes as da soja 

e das derivadas do soro. Existe o uso de proteínas de pescado em suplementos dietéticos 

(GEIRSDÓTTI, 2005). 

     A indústria Proteus (www.proteusindustries.com) conseguiu, utilizando o processo de 

solubilização ácida, isolados protéicos secos que são aplicados como revestimentos para 

diferentes produtos como nuggetts e empanados (NOLSØE e UNDELAND, 2009).   

 

http://www.proteusindustries.com/
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Material 

4.1.1 Matéria-prima 

 A matéria-prima utilizada para recuperação das proteínas e obtenção do 

concentrado/isolado protéico foi músculo e resíduos de corvina (Micropogonias furnieri), 

fornecida pela indústria PESCAL S.A localizada no Município de Rio Grande – RS, e 

músculo e resíduos de anchoita (Engraulis anchoita) capturada no litoral do Rio Grande do 

Sul, em cruzeiros realizados pelo navio oceanográfico “Atlântico Sul” da Universidade 

Federal do Rio Grande (FURG), RS. 

 

4.1.2 Infra-estrutura  

O processo tecnológico e as análises realizadas foram desenvolvidos no Laboratório 

de Tecnologia de Alimentos e na Unidade de Processamento de Pescado, ambos localizados 

no Campus Cidade da Universidade Federal do Rio Grande (FURG).  

4.1.3 Reagentes  

 Os reagentes químicos utilizados no processamento, nas análises químicas e nas 

análises microbiológicas foram de qualidade P. A. 

4.1.4 Equipamentos 

Reatores de aço inoxidável e de vidro com jaqueta, agitador eixo-hélice, banho 

ultratermostático, espectrofotômetro, potenciômetro de bancada, balanças analítica e semi-

analítica, centrífugas de alta e baixa rotatividade, termômetros, vidrarias, liofilizador, estufa 

com circulação forçada de ar, separador mecânico de carnes e ossos, triturador, analisador de 

textura (Stable Micro Systems TAXT plus), digestor, destilador de proteína, extrator de 

lipídios, refrigerador, congelador, estufa, mufla e banho-maria. 
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4.2. Metodologia 

4.2.1. Caracterização da matéria-prima 

4.2.2 Análise física 

 A determinação do pH foi realizada utilizando-se potenciômetro de bancada (PM608 

ANALION), onde foram pesadas 50 g de amostra e logo homogeneizada com 50 ml de água 

destilada e realizada a leitura do pH (AOAC,1995). 

4.2.3 Análises químicas 

 A determinação da composição proximal da matéria-prima foi realizada segundo 

metodologia oficial (AOAC, 1995), onde as análises de umidade foram realizadas em estufa 

com circulação de ar a 105ºC, até peso constante; as proteínas foram determinadas pelo 

método de Kjeldahl (N x 6,25); os lipídios pelo método de Soxhlet, e as cinzas pelo método 

gravimétrico em mufla a 600ºC, em três repetições para cada análise. 

4.2.4 Análises microbiológicas 

 As análises microbiológicas foram realizadas, segundo metodologia recomendada por 

SILVA (1997) de Staphylococcus Coagulase Positiva, Salmonella sp e Escherichia coli. Foi 

pesado 25 g de amostra, adicionado 225 mL de água peptonada 0,1%, homogeneizado por 

aproximadamente 60 s no stomacher e realizadas as diluições correspondentes para cada 

análise. 

4.3 Processo tecnológico para obtenção de concentrado e/ou isolado protéico de pescado 

4.3.1 Descrição do processo 

A Figura 6 apresenta o fluxograma do processo de obtenção de isolado e/ou 

concentrado protéico de pescado (músculo e resíduos) utilizando solubilização ácida e 

alcalina da proteína e precipitação isoelétrica da mesma. 
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Figura 6. Fluxograma do processo de obtenção do isolado e/ou concentrado protéico 

de pescado de músculo e resíduo pelo processo de variação de pH. 
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• Obtenção do músculo e resíduo 

 O pescado fornecido pela indústria pesqueira (corvina) e o capturado pelo navio 

oceanográfico Atlântico Sul (anchoita) foram transportados até a Unidade de Processamento 

de Pescado, onde foram lavados com água clorada (2 g.L
-1

), eviscerados e obtidos o músculo 

e conseqüentemente os resíduos, sendo o restante do músculo separado em um separador 

mecânico de carne. Foram então acondicionados em sacos plásticos e armazenados em 

temperatura de -20±2°C, a fim de evitar a deterioração dos mesmos, até que estes fossem 

conduzidos às demais etapas do processamento do isolado protéico e concentrado protéico. 

• Homogeneização 

 Músculo e resíduo foram homogeneizados com água destilada na proporção 1:9 (p:v) a  

3-4ºC em temperatura controlada através de banho ultratermostático (QUIMIS, modelo 214 

D2) durante 60 segundos com agitador eixo-hélice (IKA, modelo RW 20DZM.n). 

• Solubilização 

Foram realizados dois processos de solubilização da proteína, ácido e alcalino. Para o 

tratamento ácido foi empregado, como agente acidificante, o ácido clorídrico (HCl) 1N e 

ácido fosfórico (H3PO4) 1N. Foram analisados pH´s de extração: 2 para o resíduo e 3 para o 

músculo. No tratamento alcalino, o hidróxido de sódio 1N e hidróxido de potássio 1N foram 

os agentes alcalinizantes utilizados. Foram experimentados os pH´s de extração: 11 para o 

músculo e 12 para o resíduo. A solubilização protéica foi realizada a 3-4ºC, em temperatura 

controlada através de banho ultratermostático (QUIMIS, modelo 214 D2) durante 20 minutos 

sob agitação constante com agitador eixo-hélice (IKA, modelo RW 20DZM.n). 

• Centrifugação I 

  A centrifugação foi realizada a 9000xg por 20 minutos em centrífuga de copos 

(SIGMA, modelo 6-15) com o intuito de separar três fazes: lipídios, proteínas solúveis e 

proteínas insolúveis, facilitando a coleta do sobrenadante. 

• Precipitação das proteínas 

A fase intermediária da centrifugação, correspondente às proteínas solúveis, foi submetida à 

precipitação isoelétrica da proteína no pH 5,5 com solução de 1 N de (HCL ou H3PO4 ou 

KOH ou NaOH) a 3-4ºC sob agitação constante com agitador eixo-hélice (IKA, modelo RW 

20DZM.n) durante 20 minutos.  
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• Centrifugação II 

A centrifugação foi feita a 9000xg por 20 minutos para separar a fração insolúvel da 

solúvel, facilitando a coleta do precipitado, sendo obtido o concentrado protéico. 

• Adição de crioprotetores 

Foram adicionados 4% de sorbitol, 4% de sacarose e 0,3% de polifosfato de sódio 

(CHAIJAN e BENJAKUL, 2006; TASKAYA et al., 2009) como agentes crioprotetores para 

impedir a desnaturação da proteína durante o congelamento e não perder a capacidade de 

formação de gel. Os aditivos foram processados em misturador de pás. 

• Liofilização 

As amostras foram mantidas em ultra freezer à temperatura de -70º C/ 24 horas, e logo 

liofilizadas por 48 horas (marca Edwards). 

• Trituração 

 O produto foi triturado em triturador doméstico de facas duplas (Arno, modelo PL). 

• Armazenamento 

 O isolado protéico foi armazenado em freezer com temperatura de -20±2ºC. 

4.4 Processo tecnológico para obtenção do surimi de corvina 

4.4.1 Descrição do processo 

A Figura 7 apresenta o fluxograma do processo de obtenção do surimi de corvina. 
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Figura 7: Fluxograma para o processamento de surimi de corvina (Micropogonias 

furnieri) 
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de músculo-solvente e tempo de 5 minutos.  Os três ciclos de lavagem foram realizados a 

agitação constante com agitador eixo-hélice. Na primeira e segunda lavagem foi utilizada com 

água destilada, e na ultima operação de lavagem utilizou-se cloreto de sódio 0,3%.  

 

 Centrifugação 

A centrifugação foi realizada para retirar o excesso de água e a gordura, após a 

centrifugação o sobrenadante foi descartado. A primeira e a segunda centrifugação foram 

realizadas a 6000xg por 15 minutos, e a terceira centrifugação a 9000xg por 25 minutos. 

 Mistura, aditivos e acondicionamento 

Á polpa resultante foi adicionado 4% de sorbitol, 4% de sacarose e 0,3% de 

polifosfato de sódio como agentes crioprotetores para impedir a desnaturação da proteína 

durante o congelamento e não perder a capacidade de formação de gel. Os aditivos foram 

processados em misturador de pás e acondicionados em sacos plásticos. 

 Liofilização 

As amostras foram mantidas em ultra freezer à temperatura de -70º C/ 24 horas, antes 

de serem liofilizadas por 48 horas. 

•         Trituração 

 O produto foi triturado em triturador de facas duplas (Arno, modelo PL, “piq-liq”). 

•        Armazenamento 

 O surimi liofilizado foi armazenado em freezer com temperatura de -20±2 ºC. 

4.5 Caracterização do concentrado protéico de pescado e surimi 

4.5.1 Análises físicas 

4.5.1.1 pH 

 Foi feita a determinação do pH utilizando-se potenciômetro de bancada.(PM608 

ANALION). Foram pesadas 50 g de amostra e homogeneizada com 50 ml de água destilada e 

realizada a leitura do pH (AOAC,1995). 
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4.5.1.2 Rendimento do processo 

 Foi calculado através da proporção entre a quantidade de matéria-prima (músculo e 

resíduo) utilizada em cada processo e a quantidade de concentrado protéico obtida no final.  

                  Rendimento (%)=((Massa de CPP)/(Massa de músculo ou resíduo))* 100        (1) 

4.5.1.3 Redução lipídica 

A redução lipídica foi calculada através da diferença do total de lipídeos na matéria-

prima (base seca) do total de lipídeos presente no isolado/concentrado protéico (base seca) 

(KRISTINSSON e LIANG, 2006). 

      

4.5.1.4 Cor 

Foi determinada usando colorímetro Minolta modelo CR-400, usando sistema 

CIEL*a*b*, onde os valores de luminosidade (L*) variam entre zero (preto) e 100 (branco), 

os valores das coordenadas de cromaticidade a* e b*, variam de - a* (verde) até +a* 

(vermelho), e de -b* (azul) até +b* (amarelo) (CORTEZ-VEGA, 2008). A brancura foi 

calculada de acordo com RAWDKUEN et al., (2009). 

 

                                                                          (2) 

4.6. Avaliação do gel da proteína 

4.6.1 Preparação do gel 

Para fazer a determinação de textura foram preparados o gel do concentrado protéico 

de pescado e do surimi, pesou-se 100 g de amostra devidamente descongeladas, nos CPP 

foram misturado 1% e no surimi 2,5% de NaCl.  Após a mistura, as amostras foram colocadas 

em formas cilíndricas com 4 cm de altura e 2 cm de diâmetro, e submetidas ao tratamento 

térmico por 20 minutos a 90ºC em banho-maria (Quimis modelo Q 215-2). Após o 

tratamento, as formas cilíndricas foram submetidas imediatamente ao resfriamento a (4 a 7ºC) 

por 20 minutos, e armazenadas sob refrigeração por 24 horas. 

 

 

Brancura= 
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4.6.2 Determinação da textura 

Foram realizados testes de penetração e corte, sendo medidas a força de quebra, 

distância de ruptura e força de corte e trabalho de corte utilizando analisador de textura 

(marca Stable Micro Systems, modelo TA.XT plus). Os resultados de força de gel foram 

obtidos pela multiplicação dos dados de força de quebra e distância de ruptura. PIETRASIK e 

DUDA (2000) e ANDRÉS et al., (2008). Para o teste de força de corte e trabalho de corte 

foram utilizadas amostras com 40 mm de altura e 20 mm de diâmetro, mantidas a 4-5ºC e 

utilizou-se uma sonda tipo faca para penetração (smifp blade), velocidade de teste 

2,00mm/seg e distancia de 10 mm. Para o teste de penetração utilizou-se amostra com 25 mm 

de altura e 20 mm de diâmetro utilizando-se sonda esférica de 5 mm de diâmetro, velocidade 

de 1 mm/seg, velocidade de penetração 1,1 mm/seg, velocidade pós teste 10,0 mm/seg, 

distância de 15 mm. 

4.6.3 Teste da capacidade de dobra (folding test) 

Foi realizado conforme descrito por OLIVARES e CASTRO (2001), dobrando o gel 

em 2 ou 4 partes iguais (previamente cortado em rodelas de 35 mm de diâmetro e 3 mm de 

espessura) com os dedos polegar e anelar usando sistema de cinco pontos. O gel que não se 

quebra ao dobrar em quatro partes recebe nota AA; o que se quebra ligeiramente ao dobrar em 

quatro partes, porém não se desiguala ao dobrar em metades, recebe nota A; se quebra 

ligeiramente ao dobrar em duas partes, B; se quebra ao dobrar em metades, porém não se 

separa, C; se quebra ao dobrar em metades e se separa em dois pedaços, D. 

4.7 Análises químicas 

• Composição proximal 

 Foram realizadas análises de umidade, proteínas, lipídios e cinzas, todas conforme as 

metodologias recomendadas pela AOAC (1995). 

4.8 Análises microbiológicas 

As análises microbiológicas foram realizadas segundo metodologia recomendada por 

SILVA (1997), de Staphylococcus Coagulase Positivo, Salmonella sp e Escherichia coli. 
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4.9 Caracterização do isolado protéico e surimi liofilizado 

4.9.1. Análises químicas 

• Composição proximal 

 Foram realizadas análises de umidade, proteínas, lipídios e cinzas, todas conforme as 

metodologias recomendadas pela AOAC (1995). 

4.9.2 Propriedades funcionais 

4.9.2.1 Solubilidade 

Foi determinada de acordo com o método de CHALAMAIAH et al., (2010) e 

TADPITCHAYANGKOON et al., (2010) adaptado às condições do laboratório, com variação 

de pH (3,5,7,9 e 11). Pesou-se 0,5 g de amostra em um béquer de 50 mL, adicionou-se 2 mL 

de NaCl 0,1 M e 48 mL de água destilada. O pH foi ajustado  com HCl 1 N e NaOH 1 N. A 

dispersão foi mantida sob agitação por 30 minutos  em agitador magnético(QUIMIS, modelo 

261-2), em seguida centrifugou-se a dispersão a 8667xg por 20 minutos em centrifugas de 

tubos (Biosystems, modelo: MPW-350R). O teor de proteína solúvel no sobrenadante foi 

determinada pelo método de Folin-Ciocalteau de acordo com Lowry et al.(1951). A 

solubilidade da proteina foi calculada conforme a equação 3. Para o cálculo de proteína no 

sobrenadante  utilizou-se curva padrão de albumina. 

 

     %S=       Quantidade de proteína no sobrenadante     x 100                              (3) 

                        Quantidade de proteína na amostra 

 

4.9.2.2  Determinação da capacidade de retenção de água (CRA) 

Foi determinada de acordo com o método de REGENSTEIN et al., (1984), adaptado às 

condições do laboratório.Foram preparadas dispersão protéica a 1% com variação de pH 

(3,5,7,9 e 11). Adicionou-se à dispersão 2 mL de NaCL 0,1 M para obtenção de uma pasta 

homogênea, em seguida adicionou-se a solução tampão correspondente de acordo com o pH 

correspondente até o volume de 40 mL, a dispersão foi mantida sob agitação por 15 minutos e 

centrifugados a 8667xg por 20 minutos. As proteínas solúveis no sobrenadante foram 

quantificadas pelo método de BRADFORD (1976), e descontadas do total de proteina da 

amostra original. A CRA foi determinada conforme a equação 4. 
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CRA =             Quantidade de água retida (g) x 100                                                   (4)  

   Massa de proteina original (g) 

4.9.2.3  Determinação da capacidade de retenção de óleo (CRO) 

Foi determinada de acordo com o método descrito por FONKWE e SINGH (1996). 

Pesou-se 0,5g de proteína que foi misturada com 10 mL de óleo de soja em tubos de 

centrifuga e agitado por 10 min. em agitador de tubos a velocidade 4 (PROENIX AP 56). 

Após a mistura foi centrifugada a 8667xg por 20 minutos, e a diferença entre o óleo 

adicionado e o óleo não retido foi considerado como a quantidade de óleo retido pelos 

isolados. O resultado será obtido utilizando-se a equação 5. 

CRO =         Óleo retido (mL)                                                                                  (5)  

  Massa de proteína(g) 

 

4.10 Delineamento experimental  

 Foi realizado um planejamento do tipo fatorial fracionário de resolução 4(2
4-1

) 

totalizando 8 ensaios para cada processo de solubilização, tanto para o processo de 

solubilização ácida como para o processo alcalino (Tabelas 2 e 4), obtendo como respostas, o 

rendimento, proteína, força de corte e trabalho de corte, brancura e teor de lipídios. A partir 

deste, realizou-se o processo de solubilização, ácido e alcalino para músculo e resíduo para a 

espécie gorda e magra.  

Tabela1 Variáveis utilizadas no planejamento experimental fatorial fracionário 2
4-1

 para a 

obtenção de concentrados proteicos de pescado pelo processo de solubilização ácida. 

Variáveis 

codificadas 

Variáveis Reais 

X1 X2 X3 X4 

-1 Magro Resíduo HCl NaOH 

+1 Gordo Músculo H3PO4 KOH 

Onde: X1: Espécie, X2: Matéria – Prima, X3: Solubilização, X4: Precipitação isoelétrica 
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Tabela 2. Matriz do planejamento experimental fatorial fracionário 2
4-1

 utilizada para a 

obtenção de concentrados proteicos de pescado pelo processo de solubilização ácida. 

Ensaios Variáveis codificadas Variáveis reais 

X1 X2 X3 X4 X1 X2 X3 X4 

1 -1 -1 -1 -1 Magro Resíduo HCl NaOH 

2 +1 -1 -1 +1 Gordo Resíduo HCl KOH 

3 -1 +1 -1 +1 Magro Músculo HCl KOH 

4 +1 +1 -1 -1 Gordo Músculo HCl NaOH 

5 -1 -1 +1 +1 Magro Resíduo H3PO4 KOH 

6 +1 -1 +1 -1  Gordo Resíduo H3PO4 NaOH 

7 -1 +1 +1 -1 Magro Músculo H3PO4 NaOH 

8 +1 +1 +1 +1 Gordo Músculo H3PO4 KOH 

Onde:  X1: Espécie, X2= Matéria – Prima, X3: Solubilização, X4: Precipitação isoelétrica 

 

Tabela 3: Variáveis utilizadas no planejamento experimental fatorial fracionário 2
4-1 

para a 

obtenção de concentrados protéicos de pescado pelo processo de solubilização alcalina. 

Variáveis 

codificadas 

Variáveis Reais 

X1 X2 X3 X4 

-1 Magro Resíduo NaOH HCl 

+1 Gordo Músculo KOH         H3PO4 

Onde: X1: Espécie, X2= Matéria – Prima, X3: Solubilização, X4: Precipitação isoelétrica 
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Tabela 4. Matriz do planejamento experimental fatorial fracionário 2
4-1 

utilizado para a 

obtenção de concentrados protéicos de pescado pelo processo de solubilização alcalina. 

Ensaios Variáveis codificadas Variáveis reais 

X1 X2 X3 X4 X1 X2 X3 X4 

1 -1 -1 -1 -1 Magro Resíduo NaOH HCl 

2 +1 -1 -1 +1 Gordo Resíduo NaOH H3PO4 

3 -1 +1 -1 +1 Magro Músculo NaOH H3PO4 

4 +1 +1 -1 -1 Gordo Músculo NaOH HCl 

5 -1 -1 +1 +1 Magro Resíduo KOH H3PO4 

6 +1 -1 +1 -1  Gordo Resíduo KOH HCl 

7 -1 +1 

 

+1 -1 Magro Músculo KOH HCl 

8 +1 +1 +1 +1 Gordo Músculo KOH H3PO4 

X1: Espécie, X2: Matéria – Prima, X3: Solubilização, X4: Precipitação isoelétrica. 

 

4.11 Análises estatísticas dos resultados 

 

  Para verificação dos efeitos principais e das interações entre fatores foi realizada 

análise de variância (ANOVA), e a diferença entre os resultados obtidos foi realizado o teste 

de Tukey, as diferenças foram consideradas significativas quando p< 0,05 utilizando o 

programa Statistic 7.0 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Caracterização da matéria-prima 

5.1.1 Análise físico-química 

O conhecimento da composição da matéria-prima será de fundamental importância na 

aplicação de diferentes processos tecnológicos, além de influenciar no aspecto de qualidade 

geral, bem como nos atributos sensoriais e na estabilidade do armazenamento do produto final 

(GARCIA, 2007; OGAWA; MAIA, 1999; ORDÓÑEZ, 2005; YEANNES; ALMANDOS, 

2003). 

 Composição proximal 

Os valores médios da composição proximal apresentados pelas matérias-primas 

utilizadas estão demonstrados nas Tabelas 5 e 6.  

     

Tabela 5. Composição proximal e pH do músculo e resíduo de anchoita (Engraulis 

anchoita) 

Componentes

* 

Músculo Resíduo 

B.U. B.S. B.U. B.S. 

Proteína (%) 17,64±0,41 76,11±1,79 14,20±0,09 54,84±0,36 

Umidade (%) 76,82±0,14 - 74,01±0,25 - 

Lipídeos (%) 2,80±0,02 11,82±0,08 5,80±0,01 22,40±0,01 

Cinzas (%) 1,10±0,11 4,75±0,47 6,06±0,35 22,61±0,07 

pH 6,59±0,01 - 6,65±0,01 - 

*Resultados são médias de três determinações, ± desvio padrão. BU- base úmida; BS- 

base seca. 

Segundo YEANNES e CASALES (2008) os filés de anchoita capturada no mês de 

setembro apresentaram 78,64% de umidade; 17,90% de proteína; 2,90% de lipídeos e 1,12% 

de cinzas. Esses resultados foram semelhantes ao obtidos para o músculo de anchoita 

utilizado neste estudo. GARCIA e QUEIROZ (2007) encontraram para anchoita capturada em 

setembro: 77,33% de umidade, 16,36% de proteína, 3,36% de lipídeos e 2,62% de cinzas.  
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Tabela 6.  Composição proximal e pH de músculo e resíduo de corvina 

(Micropogonias furnieri) 

Componentes 

* 

Músculo Resíduo 

B.U. B.S. B.U. B.S. 

Proteína (%) 18,24±0,20 88,96±4,93 15,24±0,85 63,85±0,50 

Umidade (%) 79,5±0,15 - 76,9±0,13 - 

Lipídeos (%) 1,56±0,13 7,62±0,65 6,41±0,20 27,73±0,89 

Cinzas (%) 1,02±0,09 4,99±0,43 1,53±0,10 6,63±0,42 

pH 6,58±0,01 - 6,79±0,01 - 

*Resultados são médias de três determinações, ± desvio padrão. BU- base úmida; BS- 

base seca. 

CENTENARO e SALAS-MELLADO (2008) obtiveram para o filé de corvina 80,2% 

de umidade; 18,1 de proteína; 1,1 % de lipídeos e 0,70% de cinzas. De acordo com a TACO- 

Tabela Brasileira de Composição Química de Alimentos (2006) a composição proximal para 

corvina marinha, a parte comestível apresenta 79,4% de umidade, 18,6% de proteína, 1,6% de 

lipídeos e 1,1% de cinzas. Observa-se que os valores encontrados para o músculo de corvina 

apresentam-se próximos aos da literatura.    

JACQUOT (1961) e SANTOS et al., (2006), descrevem intervalos de gordura com 

fins classificatórios, onde o pescado considerado gordo tem no mínimo (10%), semi-gordo 

(2,5 – 10%) e magro (máximo 2,5%) de gordura, de acordo com essa classificação a corvina é 

considerada um pescado magro e a anchoita um pescado semi-gordo. 

De acordo com YEANNES e ALMANDOS (2003) e BADOLATO et al., (1994), 

diversos fatores podem contribuir para a grande variedade na composição da parte comestível 

dos pescados, tais como: espécie, sexo, idade do pescado, tamanho, local de captura, 

temperatura da água, natureza da alimentação e estação do ano. 

Os resíduos constituídos por cabeça, espinha e vísceras de corvina e de anchoita 

apresentaram maior teor de lipídeos 27,73% (b.s.) e 22,40% (b.s.) e cinzas 6,63% (b.s) e 

22,61(b.s) respectivamente e a menor quantidade de proteína 63,85% (b.s) para o resíduo de 

corvina e 54,84% (b.s) para o resíduo de anchoita, enquanto que os músculos apresentaram 
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88,96% (b.s) e 76,11% (b.s) respectivamente. A menor quantidade de cinzas obtida no resíduo 

de corvina deve-se ao fator de que nas espinhas ficam aderidas grandes quantidades de 

músculo provenientes da filetagem. 

 pH 

O músculo e o resíduo das espécies utilizadas apresentaram valores de pH (Tabela 5 e 

6) dentro da faixa estabelecida pela legislação brasileira que propõe no máximo de 6,8 para o 

pescado “in natura” (BRASIL, 1997), e à medida que esse se deteriora os valores de pH 

aumentam e podem atingir 7,2 FONTES et al., (2007) e OEHLENSCHLÄGER e 

SÖRENSEN (1997 referem que o pH de um peixe fresco é menor que 7. 

FURLAN et al., (2009) obtiveram  valor de  pH 6,70 para polpa de anchoita, e pH 6,40 

foi  encontrado por CABRER et al., (2002) em músculo da mesma espécie. FONTANA et al., 

(2009) obteve para polpa de corvina um pH de 6,60 e pH de 6,57 foi encontrado por 

BONACINA e QUEIROZ(2007). 

Neste sentido os resultados obtidos indicam que as matérias-primas apresentam um 

bom estado de conservação, concordando com MARTIN (1982) que diz que o pH é um 

parâmetro que indica a qualidade do alimento, pois é afetado por reações que ocorrem após a 

morte do animal, e indica a presença de microrganismos que através de seu metabolismo 

causam o acúmulo de material metabólico alcalino, elevando o valor do pH e diminuindo a 

qualidade do produto  
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5.2 Análises microbiológicas 

A Tabela 7 apresenta os resultados da análise microbiológica das matérias-primas 

utilizadas. 

             Tabela 7.  Avaliação microbiológica da matéria-prima 

 

Matéria -

prima 

Salmonella 

sp/25g 

Escherichia 

coli(NMP/g) 

Staphylococcus 

aureus(UFC/g) 

Músculo de 

anchoita 

Ausente < 3.0  2,18x10
2 

Músculo de 

corvina 

Ausente < 3.0  1,63x10
1 

Resíduo de 

corvina 

Ausente < 3.0  3,07x10
2 

Resíduo de 

anchoita 

Ausente < 3.0 2,85x10
2 

 

As matérias-primas apresentaram ausência de salmonella sp/25g e ausência de 

Escherichia coli e o resto da microbiota foi baixa < 10
3
UFC/g. Os resultados obtidos da 

análise microbiológica demonstram que as matérias-primas utilizadas apresentavam em 

condições adequadas de higiene.  A contagem dos micro-organismos analisados está de 

acordo com a RDC nº12 de 2 de janeiro de 2001 da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), os parâmetros máximos exigidos por esta resolução para pescado in natura são: 

10
3 

UFC/g para Staphylococcus coagulase positiva e ausência de Salmonella sp em 25 g.  

 

5.3 Processamento dos isolados por variação de pH  

5.3.1 Etapa de solubilização ácida 

 

Os dados obtidos pelo delineamento experimental permitiram a análise dos efeitos 

estimados das variáveis independentes sobre as respostas proteína, teor de lipídeos, 

rendimento, força de corte, trabalho de corte e brancura. 

A Tabela 8 apresenta as respostas para o planejamento fatorial fracionário de 

resolução 4 para a solubilização ácida da proteína a um nível de confiança de 95%. 
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Tabela 8. Resposta para o planejamento fatorial fracionário de resolução 4 (2
4-1

) para a solubilização ácida da proteína de músculo e   resíduo de 

pescado magro e gordo. 

X1(Espécie) X2(MP) X3(Ácido) 

Solubilização 

X4(Base) 

P.I. 

 

 

Proteína 

(%) 

Lipídeos 

(%) 

Rendimento 

do processo 

(%) 

Força de 

corte 

(N) 

 

Trabalho de 

corte 

(N.s) 

Brancura 

-1(magro) -1(resíduo) -1(HCl) -1(NaOH)  B.U 

B.S 

20,59±0,12 

95,39±0,57  

0,09±0,02 

0,44±0,08  

78,38±1,46 2,04±0,40 4,73±0,23 54,49±0,39 

+1(gordo) -1(resíduo) -1(HCl) +1(KOH)  B.U 

B.S 

14,12±0,50 

87,00±0,65
 
 

1,62±0,05 

10,16±0,29 

57,69±2,89 0,59±0,02 2,19±0,07 53,96±0,45 

-1(magro) +1(filé) -1(HCl) +1(KOH)  B.U 

B.S 

25,73±0,21 

97,03±0,81 

0,02±0,01 

0,07±0,019 

73,37±2,44 11,67±0,87 35,92±0,14 69,66±0,10 

+1(gordo) +1(filé) -1(HCl) -1(NaOH)  B.U 

B.S 

24,23±0,21 

95,40±0,81 

0,11±0,03 

0,42±0,14 

80,51±1,89 4,68±0,87 8,91±0,97 68,43±0,10 

-1(magro) -1(resíduo) +1(H3PO4) +1(KOH)  B.U 

B.S 

11,49±0,13 

91,29±0,03 

0,12±0,03 

0,95±0,17 

80,59±1,31 1,04±0,07 3,51±0,42 55,77±0,80 

+1(gordo) -1(resíduo) +1(H3PO4) -1(NaOH)  B.U 

B.S 

12,60±0,41 

78,07±0,92 

2,02±0,08 

12,73±0,52 

62,51±2,07 0,65±0,08 2,74±0,20 58,90±0,31 

-1(magro) +1( filé) +1(H3PO4) -1(NaOH)  B.U 

B.S 

23,39±0,79 

93,96±0,70 

0,15±0,02 

0,58±0,07  

62,38±3,05 17,95±0,80 52,68±1,53 70,81±0,31 

+1(gordo) +1(filé) +1(H3PO4) +1(KOH)  B.U 

B.S 

17,90±0,20 

93,98±0,77 

0,10±0,11 

0,55±0,08
 

79,99±0,93 5,41±1,14 10,37±1,18 69,55±1,06 

                                                 Resultados são médias de três determinações, ± desvio padrão. Bu- base úmida; BS- base seca.  
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A Figura 8 apresenta os efeitos estimados para a resposta conteúdo de proteína 

1,37

-3,49

-4,32

5,36

p=,05

(4)Precipitação

(3)Solubilização

(1)Espécie

(2)Matéria-prima

 

Figura 8. Gráfico dos efeitos estimados para a resposta proteína dos concentrados 

protéicos de pescado. 

 

A análise dos efeitos estimados aponta para a resposta proteína que a espécie, matéria-

prima e o reagente utilizado para solubilização influenciaram significativamente (p<0,05) 

sobre a variável estudada. A variável com menor efeito foi à precipitação, pode-se observar 

que ao partir do nível -1(NaOH) para o nível +1(KOH) influenciou negativamente sobre a 

resposta, para  a matéria-prima  ao mudar  de nível o efeito apresentou-se positivo porém, 

apresentando-se o contrário para a espécie. 

 

Na Figura 9 está representado os efeitos estimados a resposta conteúdo de lipídeos  

-,49

,75

4,43

-4,60

p=,05

(4)Precipitação

(3)Solubilização

(1)Espécie

(2)Matéria-prima

 

Figura 9. Gráfico dos efeitos estimados para a resposta lipídeos dos concentrados 

protéicos de pescado. 
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Quanto ao teor de lipídeos, a matéria-prima e a espécie influenciaram 

significativamente (p<0,05), observa-se que para a matéria-prima ao trocar de nível -

1(resíduo) para +1(músculo) influenciou negativamente sobre a resposta, pois os resíduos 

apresentaram maior quantidade de lipídeos, quanto à espécie ao trocar de nível influenciou 

positivamente, indicando que a espécie gorda influenciou na resposta, porém em concentrados 

deseja-se o menor teor lipídico.  A solubilização e precipitação não influenciaram na resposta 

(p>0,05). 

 

A Figura 10 representa os efeitos estimados para a resposta rendimento. 

 

-1,27

1,46

9,67

12,51

p=,05

(1)espécie

(4)precipitação

(3)extração

(2)mp

 

Figura 10. Gráfico dos efeitos estimados para a resposta rendimento dos concentrados 

protéicos de pescado. 

 

O rendimento foi influenciado pela matéria-prima e pelo reagente utilizado para a 

solubilização conforme mostra a figura 10.   Quanto à matéria – prima ao trocar de nível -

1(resíduo) para +1(músculo) influenciou positivamente sobre o rendimento, indicando que ao 

trabalhar com músculo consegue-se maior rendimento do processo.  A espécie e o reagente 

utilizado para precipitação não influenciaram estatisticamente (p>0,05). 
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A Figura 11 apresenta os efeitos estimados para a resposta força de corte. 

 

1,47

-1,56

-4,46

7,46

p=,05

(3)Solubilização

(4)Precipitação

(1)Espécie
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   Figura 11. Gráfico dos efeitos estimados para a resposta força de corte dos 

concentrados protéicos de pescado 

 

 Na Figura 12 está representado os efeitos estimados para a resposta trabalho de corte. 

-,95

1,15

-4,51

5,68

p=,05

(4)Precipitação

(3)Solubilização

(1)Espécie

(2)Matéria-prima

 

 

Figura 12. Gráfico dos efeitos estimados para a resposta trabalho de corte dos 

concentrados protéicos de pescado. 
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Para a resposta força de corte e trabalho de corte (Figuras 11 e 12) a solubilização e a 

precipitação não apresentaram efeito significativo (p>0,05), porém foi observado que a 

matéria-prima e a espécie obtiveram efeitos significativos. Os concentrados protéicos de 

músculo apresentaram valores mais altos de textura comparados aos concentrados protéicos 

de resíduos,  e os concentrados protéicos da corvina  apresentou valores de textura superiores 

aos concentrados protéicos  de anchoita.  

 

A Figura 13 apresenta os efeitos estimados para a resposta brancura. 

,06

-1,95

4,51

29,42

p=,05

(1)Espécie

(4)Precipitação

(3)Solubilização

(2)Matéria-prima

 

Figura13. Gráfico dos efeitos estimados para a resposta brancura dos concentrados 

protéicos de pescado. 

 

Para a resposta brancura, conforme a Figura 13 o tipo de matéria-prima e reagente 

utilizado para solubilização apresentou diferença significativa (p<0,05) e efeito positivo ao 

mudar de nível. O que sugeriu que trabalhando com músculo e com H3PO4 conseguiu-se 

concentrado protéico de maior brancura 

 

Conforme os efeitos observados para cada resposta do delineamento experimental para 

o processo de solubilização ácida da proteína, a matéria-prima e a espécie são as variáveis que 

mais influenciaram no processo a solução de ácido também apresentou efeito significativo em 

alguns casos. Comparando estas variáveis independentes, o músculo da espécie magra, 

sobrepõe-se às demais matérias – primas e espécie em questão. Apesar de ácido fosfórico 

apresentar efeito positivo na resposta brancura e rendimento, por ser um ácido orgânico a 
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utilização deste se tornaria inviável devido a grandes quantidades que seriam necessárias para 

o processo de solubilização. Quanto ao hidróxido de potássio, este seria utilizado para 

solubilização das proteínas, contudo na análise de efeito não apresentou efeito significativo ao 

mudar de nível -1(NaOH) para o +1(KOH). Portanto, neste trabalho foi escolhido para o 

processo de solubilização ácida músculo e resíduos das espécies magra e gorda utilizando 

ácido clorídrico (HCl) para solubilização e precipitação da proteína hidróxido de sódio 

(NaOH). 



75 

 

 

 

5.3.2 Concentrados protéicos obtidos pelo processo de solubilização ácida 

5.3.2.1Composição proximal, rendimento, redução lipídica e pH para músculo e resíduo de corvina e anchoita 

A Tabela 9 apresenta a resposta da composição proximal, redução lipídica, rendimento do processo e pH  para os concentrados protéicos de 

músculos e resíduos obtidos das espécies gorda e magra.  

Tabela 9.  Composição proximal, redução lipídica, rendimento e pH  para os concentrados protéicos obtidos de músculo e resíduo  de 

corvina e anchoita  pelo processo de  solubilização ácida e para o surimi de corvina 

Concentrado proteico Proteína 

(%) 

Umidade 

(%) 

Lipídeos 

(%) 

Cinzas 

(%) 

 

Redução 

Lipídica 

(%) 

Rendimento do 

processo 

(%) 

pH 

MA 

(HCl/NaOH) 

B.U 

B.S 

24,20±0,08 

97,18±0,86
 a
 

75,10±0,60
d
 0,07±0,02 

0,61±0,15
b
 

0,22±0,01 

0,87±0,01
c
 

95,31±0,56
b
 

 

98,48±0,88ª 5.56±0,01
b
 

MC 

(HCl/NaOH) 

B.U 

B.S 

 

19,40±0,18 

96,78±0,57
a
 

79,88±0,22
b
 0,04±0,01 

0,37±0,01
b
 

0,22±0,09 

1,08±0,47
c
 

95,12±0,20
b
 86,81±0,98

b
 5.53±0,01

b
 

RA 

(HCl/NaOH) 

B.U 

B.S 

18,07±0,17 

82,87±0,80
b
 

71,19±0,84
e
 4,23±0,17 

15,09±0,62ª 

1,50±0,24 

5,35±0,85ª 

33,71±0,96
d
 64,12±0,70

d
 5.56±0,01

b
 

RC 

(HCl/NaOH) 

B.U 

B.S 

20,79±0,25 

97,06±0,04
a
 

78,24±0,27
c
 0,10±0,01 

0,45±0,01
b
 

0,35±0,07 

1,61±0,34
bc

 

98,39±0,04ª 56,58±3,09
e
 5.49±0,02

b
 

Surimi de 

corvina 

B.U 

B.S 

12,45±0,30 

98,00±0,85
a
 

87,13±0,92
a
 

 

0,01±0,02 

0,10±0,02
b
 

0,30±0,01 

2,76±0,06
b
 

81,22±0,47
c
 

 

68,70±1,50
c
 

 

6,76±0,02
a
 

MA= Músculo de anchoita; MC=Músculo de corvina; RA= Resíduo de anchoita; RC= Resíduo de corvina. Médias de três determinações (n=3), ± 

desvio padrão. BU- base úmida; BS- base seca. Letras iguais na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey p>0,05. 
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Os valores de composição proximal, redução lipídica, rendimento e pH são 

apresentados na Tabela 9. 

Através da análise de variância e teste de Tukey não foi verificada diferença 

significativa (p>0,05) quanto à percentagem de proteínas (base seca) entre os músculos de 

corvina e anchoita, e resíduo de corvina e surimi, apresentando acima de 96%. Os resultados 

foram similares aos de FONTANA et al., (2009), para concentrado de músculo de corvina 

obtido pelo processo ácido. A menor quantidade de proteína foi apresentada pelo resíduo de 

anchoita, fato associado ao elevado conteúdo de lipídeos. CHEN e JACZYNSKI (2007a) 

obtiveram 36,48% (b.s) de proteína isolada de resíduos de truta. O concentrado protéico de 

músculo de anchoita apresentou uma quantidade de proteína superior ao encontrado por 

BATISTA el al., (2007) utilizando músculo de sardinha (Sardina pilchardus). O processo de 

solubilização ácida mostrou-se eficaz na recuperação de proteína. 

Quanto ao teor de umidade foi verificado que existe diferença para as amostras analisadas, 

onde os percentuais variaram de 71% a 87%. A maior quantidade foi apresentada pelo surimi 

de corvina. No surimi de pescado magro, o conteúdo de umidade varia entre 75 e 84%, 

dependendo das condições do processo e da espécie utilizada (ORDONEZ, 2005). Esse 

aumento provavelmente se deve ao tempo em que o músculo permaneceu na água fazendo 

com que as proteínas se reidratassem.  Este resultado foi superior ao apresentado por surimi 

de bagre (Pangasius hypophthalmus) (80,44%) TADPITCHAYANGKOON e 

YONGSAWATDIGUL (2009).  

A umidade nos concentrados analisados foi inferior ao encontrado por TASKAYA et 

al., (2009) em  concentrados de carpa, quando obtiveram valores superiores a 89,00% em pH 

2 de solubilização, porém, os mesmos constataram 75,01%  de umidade para surimi 

tradicional. MARMON et al., (2009) encontraram alta quantidade de umidade nos 

concentrados de arenque do baltico (89,3%). O sistema de separação foi suficiente para a 

remoção da água após a precipitação isoelétrica da proteína. A baixa umidade nos 

concentrados protéicos em relação à do surimi resultou em maior quantidade de proteína 

(b.u). Porém apesar da baixa quantidade de proteína no surimi, este encontrou-se dentro da 

faixa, segundo ORDONEZ (2005), o conteúdo protéico  do surimi oscila entre 12 e 17% 

(b.u). 

A redução no teor de cinzas é atribuída à eficiência da despolpadeira  e à remoção de 

minerais solúveis na água de lavagem. A  maior quantidade foi encontrada em resíduos de 



77 

 

 

 

anchoita, este associado à quantidade elevada de cinzas na materia-prima. O teor de cinzas 

para o resíduo de corvina foi semelhante ao encontrado por CHEN, TOU e JACZYNSKI 

(2007) quando analisaram 2,14 e 1.61% (b.s) para proteína recuperada de resíduos do 

processamento de truta proteína solubilizada em pH 2.5 e 3.0 e precipitada a pH 5.5.   

O concentrado do músculo de corvina apresentou maior quantidade de cinzas quando 

comparada com o concentrado do músculo de anchoita, porém não diferem estatisticamente, 

pois, provavelmente durante a separação das proteínas solúveis das insolúveis, alguma fração 

insolúvel pode ter se misturado à solúvel, resultando em quantidade maior de cinzas. Porém 

estes resultados de cinzas são inferiores ao do surimi (2,76%).  

Segundo TADPITCHAYANGKOON e YONGSAWATDIGUL (2009) e FONTANA 

et al., (2009) a elevada concentração de cinzas é explicada pelo acúmulo de NaCl, em razão 

do ajuste de pH durante o processo de extração dos concentrados protéicos. Esse conteúdo de 

cinzas poderá ser minimizado com a neutralização do concentrado após precipitação 

isoelétrica. Apesar de não ter sido neutralizados os concentrados em estudo, os resultados 

foram inferiores a 5,83% para concentrado protéico (pH 2) de carpa (Hypophthalmichthys 

molitrix) e 2,91% para o surimi da polaca do Alasca (Theragra chalcogramma)  obtidos por 

TASKAYA et al., (2009). 

O conteúdo lipídico foi reduzido, quando comparado à matéria-prima, isso porque a 

grande maioria dos lipídeos foi removida durante a primeira centrifugação juntamente com as 

frações insolúveis. Estes componentes são separados pela diferença de densidade e 

solubilidade durante a centrifugação (KRISTINSSON et al., 2005).  

A maior quantidade de lipídeos presentes pode ser encontrada em concentrados 

obtidos de resíduos de anchoita (15,09% b.s), apresentando uma redução lipídica de 33,71%. 

CHEN e JACZYNSKI (2007) obtiveram 18,98%( b.s.) trabalhando com resíduos de truta.   

A quantidade de gordura presente em surimi de espécies magras é praticamente zero, o 

que pode ser observado no surimi de corvina. Entre os concentrados de músculo o que 

apresentou menor quantidade foi o de corvina (0,61%bs), porém não diferiu estatisticamente 

(p>0,05) do obtido de músculo de anchoita e de resíduo de corvina. 

A quantidade de lipídio que pode ser removido está ligada a fatores como o teor de 

lipídios da matéria-prima, ou à viscosidade do homogenato no pH ajustado. A redução de 

lipídios é muito importante para diminuir a susceptibilidade do isolado protéico à oxidação 

lipídica (NOLSOE e UNDELAND, 2009).  
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A redução do teor de lipídios em surimi (81,32%) não foi surpreendente, pois os 

lipídios da membrana se mantêm e uma porção de lipideos  ligam-se com as proteínas durante 

o processo de lavagem. A maior redução para os processos de solubilização ácida ou alcalina 

das proteínas é  obtido porque, em pH baixo(2,0-3,0) e alto(10,5-12,0), as proteínas 

solubilizadas separam-se dos lipídeos armazenados  e das  membranas(RAWDKUEN et al., 

2009).  

A redução lipidica  para os concentrados obtidos de musculos não diferem 

estatisticamente entre si, porém foram inferiores à do resíduo de corvina, estes foram 

superiores  ao obtido por RAWDKUEN et al., (2009), que encontrou uma redução lipidica  de 

85,2% para o concentrado  e 67,8% para o surimi de musculo de tilapia, e por 

KRISTINSSON et al., (2005) que obtiveram redução lipidica de 85,4% e 58,3% para 

concentrado e surimi  de bagre respectivamente.  

BATISTA et al., (2007) obtiveram uma redução lipidica de 95,3% e 91,1% para 

concentrado e surimi de sardinha, resultados semelhantes ao obtidos para os concentrados  de 

músculo neste estudo. 

          O concentrado de resíduo de corvina apresentou a maior redução lipidica e diferiu  pelo 

teste de Tukey (p<0,05) quando comparado ao  do músculo, que na matéria-prima 

apresentava-se com maior teor lipidico em relação ao músculo, o que terminou resultando em 

maior redução lipidica.  

Para o cálculo do rendimento  foi considerado músculo e resíduo  utilizados no 

processo de solubilização ácida como sendo 100% e o sedimento (concentrado protéico) 

obtido  foi pesado. Pelo teste de Tukey verificou-se que existe diferença significativa (p 

<0,05) de rendimento entre os concentrados proteicos obtidos.   

O rendimento naa obtenção de surimi depende do número de lavagens, do pH e da 

força ionica  da solução de lavagem utilizada. Entre os músculos de corvina e anchoita o 

menor rendimento foi para o surimi (68,7%), pois  as proteinas sarcoplasmáticas  são 

facilmente solúveis em água  e  podem ser removidas nas etapas de lavagens.  

KRISTINSSON e DEMIR (2003) encontraram 62,3% de rendimento em surimi de bagre, e 

usando o processo de solubilização ácida com as espécies bagre, cavala, corvina e tainha 

encontraram rendimentos de 71,5%, 73,6%, 81,2%, e 78,7% respectivamente. 

Os resultados de pH  foram estatisticamente iguais , isto deve-se ao fato de que  o pH 

de precipitação da proteína para os concentrados protéicos foi de 5,5.  
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Os pH do surimi aumentou de 6,58 para 6,76  resultado este  semelhante ao 

encontrado por TADPITCHAYANGKOON e YONGSAWATDIGUL (2009)  que 

encontraram pH 6,80 para surimi sem lavagem com  solução de bicarbonato de sódio, método 

similar ao utilizado neste trabalho. 

 

5.3.2.2. Cor 

A Tabela 10 apresenta os parâmetros de Luminosidade, Chroma a*, Chroma b* e 

brancura para os concentrados protéicos obtidos pelo processo de solubilização ácida. 

Tabela 10: Parâmetros de Luminosidade, Chroma a, Chroma b e brancura para os 

concentrados obtidos pelo processo de solubilização ácida. 

Concentrado 

protéico 

Cor # 

Luminosidade 

L* 

Chroma a* Chroma b* Brancura  

MA (HCl/NaOH) 70,35±0,99
c
 -1,14±0,40

c
 5,05±1,58

c
 69,87±1,22

c
 

MC (HCl/NaOH) 74,34±0,62
b
 -2,57±0,36

d
 5,42 ±0,65

c
 73,63±0,62

b
 

RA (HCl/NaOH) 57,30±0,42
e
 0,50±0,44

b
 12,11±1,02

b
 55,60±0,42

d
 

RC (HCl/NaOH) 59,99±0,60
d
 3,03±0,60ª 16,40±0,57ª 56,64±0,46

d
 

Surimi de corvina 80,64±0,51
a
 -3,18±0,04

d
 3,33±0,14

c
 80,10±0,48

a
 

MA= Músculo de anchoita; MC=Músculo de corvina; RA= Resíduo de anchoita; RC= 

Resíduo de corvina. # Médias de três determinações (n=3), ± desvio padrão. Letras iguais na 

mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey p>0,05. 

 

A Tabela 10 apresenta os parâmetros de cor dos concentrados proteicos, onde pode-se 

observar  que  os valores de luminosidade  diferem significativamente ao nível de 95% de 

confiança. O maior valor para luminosidade (L) foi obtido com surimi, seguido da proteína do 

músculo de corvina, ambos tendo maior tendência à cor branca e a menor luminosidade foi 

apresentada pela proteína de resíduo de anchoita.  A maior brancura encontrada para o surimi 

mostra que houve maior remoção da mioglobina (RAWDKUEN et al., 2009). 

 CHOI e PARK (2002) ao comparar o concentrado processado por solubilização ácida 

com surimi tradicional (merluza do pacífico) produzido com um e três ciclos de lavagens, 
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encontrou maior valor de L e de brancura para o surimi com três ciclos de lavagens. O 

concentrado protéico ácido apresentou particularmente alto valor de Chroma b*o que reduz a 

brancura. Isto é produzido porque os pigmentos heme migram junto com as proteínas 

precipitadas (KRISTINSSON e LIANG, 2006).  

A diferença de cor nas proteínas concentradas depende da cor do músculo, da presença 

de pigmento heme, o que explica a menor brancura encontrada nos resíduos de ambas as 

espécies, pois conforme NOLSOE e UNDELAND (2009) estes pigmentos podem vir dos 

olhos, pele ou sangue.  

Os valores de Chroma a* apresentados pelo surimi tenderam à cor verde, assim como 

tanto os concentrados do músculo de corvina e anchoita, assim como os concentrados de 

resíduos tenderam à cor vermelha. Na coordenada de cromaticidade b*, as proteínas de 

músculo e resíduo apresentaram tendência à cor amarela, porém o surimi apresentou menor 

tendência a esta cor, seguido das extraídas do músculo, pois estas não diferiram 

estatisticamente (p>0,05). A maior tendência a cor amarela foi observada para o concentrado 

protéico de resíduo de corvina.  

De acordo com KRISTINSSON e HULTIN (2004) o alto valor de Chroma b*, 

apresentado em pH ácido (pH 1,5-3), acontece porque  a hemoglobina se desdobra, se oxida  e 

forma agregados quando é reajustada para pH 5,5 e, portanto, é facilmente precipitada durante 

a centrifugação. Isto em geral resulta em menor valor de L e menor brancura. Isto concordou 

com RAWDKUEN et al., (2009)  que relataram que o processo de lavagem convencional 

exibiu  maior brancura (78,33 e 78,59) do que o processo de solubilização ácida. Resultado 

similar foi relatado por CHAIJAN et al., (2006) para o gel preparado de músculo de cavala 

(Rastrelliger kanagurta). 

5.3.3 Processo de solubilização alcalina da proteína 

O tratamento estatístico dos dados obtidos permitiu a análise dos efeitos estimados das 

variáveis independentes sobre as respostas proteína, teor de lipídeos, rendimento, força de 

corte, trabalho de corte e brancura. A Tabela 11 apresenta as respostas para o planejamento 

fatorial fracionário de resolução 4 para a solubilização alcalina da proteína a um nível de 

confiança de 95%. 
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  Tabela 11. Resposta do planejamento fatorial fracionário de resolução 4 (2
4-1

) para o processo de solubilização alcalina da proteína de músculo e 

resíduo de pescado gordo e magro. 

X1 

(Espécie) 

X2 

(Matéria-

prima) 

X3 

(Álcalina) 

Solubilização 

           X4  

(Base)  

P.I. 

 Proteína 

(%) 

Lipídeos 

(%) 

Rendimento 

do processo 

(%) 

Força de 

corte 

(N) 

 

Trabalho de 

corte 

(N.s) 

Brancura 

-1(magro) -1(resíduo) -1(NaOH) -1(HCl) B.U 

B.S 

19,67±0,23 

96,47±0,80  

0,39±0,01 

1,91±0,09  

64,37± 1,02 16,56± 0,62 

 

56,58±0,13 56,58±0,13 

+1(gordo) -1(resíduo) -1(NaOH) +1(H3PO4) B.U 

B.S 

13,27±0,51 

71,22±0,87
 
 

4,44±0,11  

22,77±0,58 

36,24± 2,05 2,67±0,66 55,37±0,68 55,37±0,68 

-1(magro) +1(filé) -1(NaOH) +1(H3PO4)  B.U 

B.S 

18,40±0,16 

98,45±0,58 

0,02±0,02 

0,16±0,03 

86,44±1,49 42,02±0,71 70,04±0,55 70,04±0,55 

+1(gordo) +1(filé) -1(NaOH) -1(HCl) B.U 

B.S 

19,31±0,01 

95,21±0,06 

0,31±0,04 

1,49±0,18 

67,04±1,31  11,61±1,20 64,49±0,26 64,49±0,26 

-1(magro) -1(resíduo) +1(KOH) +1(H3PO4) B.U 

B.S 

20,83±0,12 

92,23±0,52 

0,50±0,12 

2,20±0,52 

70,44±1,88 23,66±0,07 56,37±0,97 56,37±0,97 

+1(gordo) -1(resíduo) +1(KOH) -1(HCl) B.U 

B.S 

11,03±0,29 

55,20±0,84 

2,71±0,28 

21,79±0,06 

41,38±0,70 2,53±0,32 55,21±0,56 55,21±0,56 

-1(magro) +1( filé) +1(KOH) -1(HCl) B.U 

B.S 

26,49±0,93 

98,97±0,26 

0,02±0,02 

0,16±0,02 

76,17±2,00 93,93±0,62 72,16±0,71 72,16±0,71 

+1(gordo) +1(filé) +1(KOH) +1(H3PO4) B.U 

B.S 

22,60±0,21 

96,86±0,89 

0,34±0,04 

1,46±0,15 

73,12±1,06 9,00±0,54 65,90±0,31 65,90±0,31 

                                              Médias de três determinações (n=3), ± desvio padrão. Bu- base úmida; BS- base seca.   
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A Figura 14 apresenta os efeitos estimados para a resposta conteúdo de proteína(%) 

dos concentrados protéicos de pescado. 

,591247

-,925421

-4,10803

4,542139

p=,05

(4)Precipitação

(3)Solubilização

(1)Espécie

(2)Matéria-prima

 

Figura 14. Gráfico dos efeitos estimados para a resposta proteína dos concentrados 

protéicos de pescado. 

 

A análise dos efeitos estimados aponta para a resposta proteína que a origem da 

espécie (matéria-prima) influenciou significativamente (p<0,05) sobre a variável estudada, ou 

seja, ao trocar de nível -1( resíduo) para +1( músculo), houve efeito positivo sobre a resposta, 

e para espécie a mudança de nível -1( magro- corvina) para +1( gordo- anchoita) influenciou 

negativamente sobre a  variável proteína. 

 

A Figura 15 apresenta os efeitos estimados para a resposta conteúdo de lipídeos (%) 

dos concentrados protéicos de pescado. 

-,06

,15

4,92

-5,22

p=,05

(3)Solubilização

(4)Precipitação

(1)Espécie

(2)Matéria-prima

 

Figura 15. Gráfico dos efeitos estimados para a resposta lipídeos dos concentrados 

protéicos de pescado. 
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Quanto ao teor de lipídeos, a matéria-prima (músculo ou resíduo) e a espécie (corvina 

ou anchoita) influenciaram significativamente (p<0,05). 

A Figura 16 apresenta o gráfico dos efeitos estimados para a resposta rendimento do 

processo (%). 

,75

1,84

-8,46

9,60

p=,05

(3)Solubilização

(4)Precipitação

(1)Espécie

(2)Matéria-prima

 

 

Figura 16. Gráfico dos efeitos estimados para a resposta rendimento do processo (%) 

dos concentrados protéicos de pescado. 

O rendimento foi influenciado pela matéria-prima e pela espécie, observa-se que a 

troca de nível -1(magro) para +1(gordo) influenciou negativamente sobre o rendimento, o 

contrário ocorreu para a matéria – prima que influenciou positivamente ao mudar de nível. 

Apesar de que, os reagentes utilizados na solubilização e precipitação influenciariam sobre 

esta variável, não apresentaram estatisticamente efeito significativo. 

 

A Figura 17 apresenta o gráfico dos efeitos estimados para a resposta força de corte. 

-1,57

2,09

4,87

-7,60

p=,05

(4)Precipitação

(3)Solubilização

(2)Matéria-prima

(1)Espécie

 

  Figura 17. Gráfico dos efeitos estimados para a resposta força de corte dos concentrados 

protéicos de pescado. 
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Para a resposta força de corte os álcalis usados para a solubilização e os ácidos usados 

para a precipitação da proteína não houve efeito significativo, contudo o mesmo não pode ser 

observado para a matéria-prima e a espécie, apresentando efeito positivo e negativo 

respectivamente sobre a resposta ao trocar de nível. 

A figura 18 mostra os efeitos estimados para a resposta trabalho de corte. 

 

-1,84

2,24

4,37

-5,96

p=,05

(4)Precipitação

(3)Solubilização

(2)Matéria-prima

(1)Espécie

 

 

Figura 18. Gráfico dos efeitos estimados para a resposta trabalho de corte dos 

concentrados protéicos de pescado. 

 

  Pode-se observar que os efeitos sobre a variável trabalho de corte, foram influenciados 

negativamente pela a espécie, positivamente pela matéria-prima e reagente utilizado para a 

solubilização da proteína ao mudar de nível. O reagente utilizado para precipitação 

influenciou negativamente, porém estatisticamente não apresentou efeito significativa. 

 

O gráfico dos efeitos estimados para a resposta brancura está apresentado na Figura 

19. 
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Figura 19. Gráfico dos efeitos estimados para a resposta brancura dos concentrados 

protéicos de pescado. 

 

A brancura conforme figura 19, foi influenciada positivamente pela matéria – prima e 

negativamente pela espécie ao trocar do nível -1 para +1. O reagente utilizado para 

solubilização influenciou positivamente e negativamente para a precipitação, porém não 

apresentou efeito significativo. 

  

Similar a análise dos efeitos estimados para o processo de solubilização ácida da 

proteína, observar-se que a análise dos efeitos para o processo de solubilização alcalina da 

proteína, a matéria-prima e a espécie foram as variáveis que apresentaram maior influencia 

sobre as respostas estudadas, comparando estas variáveis independentes, o músculo da espécie 

magra (corvina), sobrepõe às demais matérias – primas e espécie. Portanto, neste trabalho foi 

utilizado para a etapa de solubilização alcalina o músculo das espécies gorda (anchoita) e 

magra (corvina) hidróxido de sódio/hidróxido de potássio (NaOH/KOH) para solubilização e 

ácido fosfórico/ácido clorídrico (H3PO4/HCl)  para precipitação, e para os resíduos das 

espécies gorda e magra,hidróxido de sódio (NaOH) para solubilização e  ácido clorídrico 

(HCl)  para precipitação. 



86 

 

 

 

5.3.4 Concentrado protéicos obtidos pelo processo de solubilização alcalina 

5.3.4.1 Composição proximal, redução lipídica, rendimento e pH  para os concentrados protéicos de músculo e resíduos. 

 A Tabela 12 apresenta a resposta da composição proximal, redução lipídica, rendimento do processo e pH  para os concentrados protéicos  

alcalinos de músculos e resíduos obtidos das espécies gorda e magra. 

Tabela 12.  Composição proximal, redução lipídica, rendimento e pH  para os concentrados protéicos obtidos de músculo  e resíduos de corvina e 

anchoita  pelo processo de  solubilização alcalina e  surimi de corvina. 

Concentrado proteico Proteína 

(%) 

Umidade 

(%) 

Lipídeos 

(%) 

Cinzas 

(%) 

 

Redução 

Lipídica 

(%) 

Rendimento 

do processo 

(%) 

pH 

MA   

(KOH/HCl) 

B.U 

B.S 

10,29±0,01 

94,22±0,08
b
 

89,08±0,54
a
 

 

0,01±0,01 

0,09±0,02
c
 

0,39±0,23 

4,76±0,36ª 

98,10±0,43
a
 

 

90,2±7,62
a
 

 

5.51±0,01
b
 

MA 

(NaOH/H3PO4) 

B.U 

B.S 

 

23,66±0,40 

94,00±0,20
b
 

74,65±0,31
f
 

 

0,17±0,01 

0,65±0,04
b
 

0,59±0,07 

2,32±0,29
c
 

94,47±0,67
a
 

 

76,13±2,44
bc

 

 

5.50±0,01
b
 

MC 

(KOH/HCl) 

B.U 

B.S 

20,27±0,25 

96,36±0,13
ab

 

78,96±0,18
e
 

 

0,04±0,01 

0,17±0,03
c
 

0,14±0,01 

0,68±0,01
e
 

97,77±0,44
a
 

 

80,88±5,15
ab

 

 

5.52±0,02
b
 

MC 

(NaOH/H3PO4) 

B.U 

B.S 

18,27±0,14 

95,96±0,81
ab

 

80,96±0,92
d
 

 

0,03±0,01 

0,14±0,02
c
 

0,31±0,01 

1,64±0,05
d
 

98,16±0,23
a
 

 

85,43±2,45
ab

 

 

5.50±0,01
b
 

 RA   

(NaOH/HCl) 

B.U 

B.S 

10,64±0,09 

72,96±0,54
d
 

85,42±0,52
c
 

 

3,10±0,01 

21,23±0,03
a
 

0,48±0,01 

3,26±0,04
b
 

5,22±0,13
c
 

 

35,71±2,99
e
 

 

5.52±0,01
b
 

RC 

(NaOH/HCl) 

B.U 

B.S 

 

28,56±0,29 

94,34±0,25
b
 

69,73±0,74
g
 

 

0,08±0,01 

0,64±0,04
b
 

1,13±0,02 

3,75±0,08
a
 

97,71±0,16
a
 

 

63,73±2,48
d
 

 

5,48±0,01
b
 

Surimi de 

corvina 

B.U 

B.S 

12,45±0,30 

98,00±0,85
a
 

87,13±0,92
b
 

 

0,01±0,02 

0,09±0,02
c
 

0,30±0,01 

2,76±0,06
c
 

81,22±0,47
b
 

 

68,70±1,50
cd

 

 

6,76±0,02
a
 

MA= Músculo de anchoita; MC=Músculo de corvina; RC=Resíduo de corvina; RA= Resíduo de anchoita. Resultados são médias de três 

determinações, ± desvio padrão. BU- base úmida; BS- base seca. Letras iguais na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey p>0,05. 
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Os resultados da composição proximal, redução lipídica, rendimento e pH estão 

representados na Tabela 12.  

Através da análise de Tukey pode-se observar que não houve diferença significa entre 

os concentrados de músculo e resíduo para o teor de proteína (b.s.), exceto com o concentrado 

de resíduo de anchoita, que obteve o menor valor. Observa-se que os valores de umidade 

apresentaram diferença significativa entre os concentrados, a menor foi obtida para o 

concentrado de resíduo de corvina, e a maior (89,08%) foi encontrada no concentrado de 

músculo de anchoita extraída com KOH.  Todos os concentrados apresentaram baixo teor de 

lipídeos (b.s), exceto para o concentrado de resíduo de anchoita que apresentou um total de  

21,23%  de lipídeos (b.s). 

Os concentrados obtidos a partir de músculos apresentaram maior redução lipídica do 

que o surimi tradicional, porém o concentrado de resíduo de anchoita apresentou a menor 

redução lipídica entre todos os ensaios, este sendo inferior ao obtido pelo processo de 

solubilização ácida. KRISTINSSON  et al., (2005), obtiveram redução lipídica de 88,6% para 

a proteína isolada de bagre sendo que a redução para o surimi  foi menor(58,3%) para a 

mesma espécie. Resultado semelhante foi obtido por RAWDKUEN  et al., (2009), para  

proteína recuperada de tilápia em pH 11.2. Neste estudo, a redução lipídica foi superior ao 

relatado pelos autores. TASKAYA et al., (2009) obtiveram  90,50% de umidade; 1,73% de 

lipideos(b.s) 93,51%(b.s) de proteína  e 3,80%(b.s.) de cinzas  em concentrados protéicos de 

carpa solubilizados a pH11.5.  

O menor rendimento foi observado para o concentrado obtido de resíduo de anchoita, 

entre os músculos de corvina e anchoita o rendimento maior foi para o concentrado de 

anchoita solubilizado com KOH, comparando os concentrados de músculo obtidos com o 

processo alcalino estes obtiveram maior rendimento em relação ao surimi tradicional. 

CHEN e JACZYNSKI (2007b) quando analisaram proteína recuperada de subprodutos 

do processamento de truta com pH 12 de solubilização, obtiveram 75,49% de umidade, 

8,80%(b.s) de lipideos, 45,42%(b.s.) de proteína  e 1,61%(b.s.) de cinzas. Os concentrados 

obtidos de resíduos de anchoita e corvina neste trabalho apresentaram 85,42% e 69,73% de 

umidade respectivamente. Apresentaram maior quantidade de cinzas do citado pelo o autor, a 

maior quantidade desses minerais presentes na matéria-prima pode ter sido solubilizada no pH 
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extremo (pH 12), resultando em sua retenção e ligação com as proteínas recuperadas. 

Comparando o teor de lipídeos com este mesmo autor, o concentrado de resíduo de corvina 

apresentou menor quantidade, porém isto não pode ser observado com o concentrado de 

resíduo de anchoita.  O tratamento alcalino resultou em maior remoção de lipídeos do que o 

tratamento ácido, pois os lipídeos neutros são mais facilmente removidos em tratamento 

alcalino (NAWAR, 1996 citado por PARK, 2009). 

5.3.4.2 Cor 

Tabela 13. Parâmetros de Luminosidade, Chroma a, Chroma b e brancura para os 

concentrados obtidos pelo processo de solubilização alcalina. 

Concentrado 

protéico 

Cor # 

Luminosidade 

L* 

Chroma a* Chroma b* Brancura 

MA   

(KOH/HCl) 

70,36±0,70
c
 -0,17±0,62

c
 11,80±1,03

b
 68,08±0,93

c
 

MA 

(NaOH/H3PO4) 

62,41±0,15
d
 0,49±0,11

bc
 10,97±0,19

b
 60,84±0,16

d
 

MC 

(KOH/HCl) 

79,69±0,55ª -2,18±0,21
d
 5,45±0,87

c
 78,84±0,53ª 

MC 

(NaOH/H3PO4) 

74,98±0,67
b
 -1,99±0,20

d
 6,16±0,06

c
 74,15±0,61

b
 

 RA   

(NaOH/HCl) 

51,12±0,79
e
 0,84±,0,04

b
 14,44±0,22ª 49,02±0,76

e
 

RC 

(NaOH/HCl) 

48,58±0,98
f
 3,84±0,33ª 10,43±0,43

b
 47,38±0,87

e
 

Surimi de corvina 80,64±0,51
a
 -3,18±0,04

e
 3,33±0,14

d
 80,10±0,48

a
 

MA= Músculo de anchoita; MC=Músculo de corvina; RC=Resíduo de corvina; RA= Resíduo 

de anchoita. Resultados são médias de três determinações, ± desvio padrão. Letras iguais na 

mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey p>0,05. 

 

 A Tabela 13 apresenta os parâmetros de cor dos concentrados protéicos obtidos pelo 

processo de solubilização alcalina, onde pode-se observar que os valores de luminosidade 

diferem estatisticamente entre si (p<0,05) entre os concentrados obtidos. O concentrado 

proveniente de músculo, solubilizado com KOH apresentou maior luminosidade, dados 

comprovados pelos cálculos de brancura 78,84 e 68,08 para concentrados de músculo de 

corvina e anchoita respectivamente, este foi mais eficiente na remoção das proteínas heme do 

que o solubilizado com NaOH. O surimi apresentou maior valor de L(80,64) e brancura 

(80,10) comparados com os concentrados, pois ocorreu maior remoção da hemoglobina 

durante o processo de lavagem o que foi mais eficiente. A menor brancura foi encontrada para 
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o concentrado de resíduo de corvina que deve ter acumulado maior quantidade de proteínas 

heme. 

PEREZ-MATEOS e LANIER (2006) apresentaram valores de maior brancura para os 

géis de surimi de savelha do que para os obtidos pelo processo alcalino neste trabalho. 

KRISTINSSON e LIANG (2006), apresentaram valores de L 72,7, chroma a *– 2,0 e 

chroma b* 7,5 para  concentrados frescos  de corvina solubilizados em pH 11. Esta tendência 

foi semelhante às apresentadas neste estudo na obtenção de concentrados protéicos de 

músculo de pescado.  

Os valores de Chroma a* indicaram que os concentrados protéicos de músculo e o 

surimi tenderam à cor verde, exceto o concentrado de músculo de anchoita solubilizado com 

NaOH que apresentou tendência para a cor vermelha. O mesmo observa-se para os 

concentrados obtidos de resíduos, isto pode ser atribuído à precipitação dos pigmentos heme 

(KRISTINSSON et al., 2005). Estes autores obtiveram de L 70,4 e 75,0; Chroma a* -0,9 e -

3,0; chroma b* 0,7 e 0,2, brancura  70,4  e 74,8 para surimi  e isolado protéico de músculo de 

bagre respectivamente, tendência diferente aos encontrados neste trabalho, porém quando a 

cor é medida em escala de cores CIE Lab, as cromaticidades e luminosidade  são afetadas por 

parâmetros físicos como  umidade e estrutura da amostra (NOLSOE e UNDELAND, 2009). 

Quando se observou a cromaticidade b*, os valores indicaram que todos os ensaios 

tenderam à cor amarela, sendo o menor valor mostrado pelo surimi (3,33) e o maior valor 

apresentado pelo concentrado de resíduo de anchoita (14,44). Isto pode ser devido à maior 

retenção de lipídeos (KRISTINSSON et al, 2005) apresentado por este concentrado. 

CHAIJAN et al., (2006)  observaram valores de 65,67 e 63,55 de brancura para 

concentrados alcalinos de sardinha  e  cavala, respectivamente. Estes resultados foram 

similares aos valores de  brancura  obtidas para os concentrados de músculo de anchoita. 

No entanto, as propriedades de cor, incluindo o conceito brancura apresentado pelas  

proteínas recuperadas a partir de subprodutos de processamento de pescado  ou  de pescado 

inteiro usando solubilização e precipitação isoelétricas  da proteína são pobres (CHEN e 

JACZYNSKI, 2007b; TASKAYA et al., 2009). Alguns dos componentes (pigmento escuro 

ou heme) provavelmente arrastados durante a solubilização protéica são mantidos junto as  
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proteínas recuperadas. Portanto,  a presença desses pigmentos pode contribuir  para  a 

marcada tendência  a cor amarela (chroma b*) o que terminou, reduzindo a 

brancura.(GEHRING et al., 2011). 

5.4 Análise da qualidade dos géis protéicos obtidos 

5.4.1 Teste da capacidade de dobra 

O gel proveniente de surimi recebeu a pontuação AA, o que significa que ele não se 

quebrou ao dobrar em quatro partes.  Os géis provenientes de proteína de resíduos e de 

músculo de anchoita receberam a pontuação D para ambos os processos de solubilização; 

estes se quebraram ao dobrar em metades e se separaram em dois pedaços, mostrando ser 

frágeis.  

KRISTINSSON e LIANG (2006), mostraram resultados para os géis de surimi e  

concentrados ácidos e alcalinos de corvina, que passaram no teste de dobra sem quebrar 

recebendo a pontuação 5 (AA). INGADOTTIR e KRISTINSSON (2010), ao avaliar o efeito 

do NaCl  na qualidade do gel  de  concentrados ácidos-alcalinos e surimi de tilápia, obtiveram 

a maior pontuação 5 (AA) para todos os géis  tratados com NaCl.  

5.4.2 Análises de textura 

5.4.2.1 Solubilização ácida e alcalina 

A Tabela 14 apresenta os resultados da análise de textura para os géis de concentrados 

protéicos ácidos obtidos de músculo e resíduo de corvina e anchoita e surimi de corvina.   
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Tabela 14. Análises de textura para os géis de concentrados protéicos obtidos de músculo e 

resíduo de corvina e anchoita utilizando solubilização ácida, comparados com o surimi de 

corvina. 

Concentrado 

proteico 

Força de corte 

(N) 

 

Trabalho de 

corte 

(N.s) 

Força do gel 

(g.cm) 

MA(HCl/NaOH) 1,41±0,21
c
 5,22±0,68

c
 595,63±55,66

c
 

MC(HCl/NaOH) 21,53±0,70ª 62,67±0,99ª 12497,14±301,15
a
 

RA(HCl/NaOH) 1,35±0,09
c
 3,66±0,50

c
 481,46±25,64

c
 

RC(HCl/NaOH) 3,87±0,50
b
 13,11±0,86

b
 1225,83±83,60

b
 

Surimi de corvina 4,57±0,57
b
 14,08±1,08

b
 1006,91±32,75

c
 

MA= Músculo de anchoita; MC=Músculo de corvina; RC=Resíduo de corvina; RA= 

Resíduo de anchoita. Médias de três determinações (n=3), ± desvio padrão. As letras 

iguais na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey p>0,05 

 

Os géis que apresentaram a melhor qualidade foram os obtidos da espécie corvina, 

conforme pode-se observar na Tabela 14. No entanto o gel de surimi apesar de apresentar 

maior valor quando comparado com o concentrado de músculo de anchoita não diferiu deste 

(p>0,05). 
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             A Tabela 15 apresenta os resultados de textura para os géis de concentrados protéicos 

obtidos pelo processo de solubilização alcalina da proteína.  

          Tabela 15. Análises de textura apresentada pelos concentrados protéicos obtidos de 

músculo e resíduo de corvina e anchoita utilizando solubilização alcalina da proteína, 

comparados com o surimi de corvina.  

Concentrado 

proteico 

Força de 

corte 

(N) 

 

Trabalho de 

corte 

(N.s) 

Força do gel 

(g.cm) 

MA   

(KOH/HCl) 

1,14±0,15
b
 3,63±0,36

d
 340,44±44,29

c
 

MA 

(NaOH/H3PO4) 

1,56±0,15
b
 5,26±0,89

cd
 632±4,08

c
 

MC 

(KOH/HCl) 

19,32±2,64
a
 39,00±5,69

b
 

 

8174,27±70,93
b
 

 

MC 

(NaOH/H3PO4) 

19,84±3,99ª 43,39±7,05
ab

 8396,71±388,53
b
 

 RA   

(NaOH/HCl) 

0,29±0,02
b
 0,97±0,08

d
 143,50±5,25

c
 

RC 

(NaOH/HCl) 

22,34±0,56
a
 50,67±2,19

a
 10869±870,42

a
 

Surimi de 

corvina 

4,57±0,57
b
 14,08±1,08

c
 1006,91±32,75

c
 

MA= Músculo de anchoita; MC=Músculo de corvina; RC=Resíduo de corvina; RA= Resíduo 

de anchoita. Médias de três determinações (n=3), ± desvio padrão. Letras iguais na mesma 

coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey p>0,05. 

A melhor qualidade apresentada pelos géis obtidos pelo processo de solubilização 

alcalino (Tabela 15) foi para os concentrados da espécie magra (corvina), seguida do surimi 

tradicional. O concentrado de resíduo da espécie gorda (anchoita) apresentou pobre força de 

gel e firmeza, quando comparada aos demais ensaios. Quanto ao agente 

alcalinizante/acidificante utilizado para a solubilização dos músculos de ambas as espécies, 

este não apresentou diferença significativa (p>0,05) nos resultados de textura. 
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     A força de corte está correlacionada com a firmeza da amostra, ou seja, quanto 

maior for à força de corte mais firme será a amostra, quanto maior for essa força ele requer 

mais trabalho (trabalho de corte) o que implicará em maior resistência ao corte, considerando 

que os géis foram submetidos ás mesmas condições de tratamento térmico (SMS, 2000). 

                 Para os géis obtidos pelo processo de solubilização ácida, os concentrados da 

corvina apresentados obtiveram maior força de corte, em conseqüência, apresentaram maior 

trabalho de corte sendo o do músculo apresentou diferença significativa (p<0,05), quando 

comparado com os concentrados de resíduo e o surimi.  A menor força entre os ensaios ácidos 

foi de 1,35N para o concentrado de resíduo de anchoita este, porém não difere 

estatisticamente (p>0,05) para o concentrado de músculo da mesma espécie. 

               Os géis dos concentrados alcalinos obtidos de músculo de anchoita apresentaram-se 

inferior aos concentrados de músculo de corvina. CHAIJAN et al., (2006) ao avaliar a 

capacidade de formação de gel de surimi  e da proteína de sardinha observou que a diferença 

nesta capacidade pode resultar da diferença na integridade  da proteína e da ligação formada 

durante o tratamento térmico. Este mesmo autor ressalta que o processo alcalino induz à 

desnaturação da proteína, e mudança na hidrofobicidade da superfície, o que pode resultar em 

baixa capacidade de formação de gel, e a diferença no uso da enzima transglutaminase que 

desempenha um papel na reticulação da proteína, o que pode contribuir para a diferença força 

de gel. 

PEREZ – MATEOS et al., (2004) verificou que a qualidade dos géis de músculo de 

corvina obtidos pelo processo de mudança de pH  foi na ordem de solubilização alcalina, 

ácida e surimi tradicional, isto pode ser devido a diferenças na susceptibilidade  da proteína  e 

das enzimas endógenas envolvidas na gelatinização induzida pela desnaturação  da 

solubilização alcalina.  

BATISTA et al., (2007) avaliaram a força de gel de proteínas extraídas  de sardinha 

pelos processos de solubilização ácida e alcalina e os resultados mostraram que ambos os 

processos de solubilização apresentaram-se inferiores aos do gel de surimi, contudo, as 

proteínas recuperadas pelo processo  de solubilização ácida apresentaram menor força de gel. 

           O processo ácido apresentou bons géis de bacalhau, cavala (HULTIN e 

KELLEHER,1999), tilápia INGADOTTIR (2004) e KRISTINSSON e LIANG (2006), que 
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encontraram maior força de gel em géis de corvina obtidos pelo processo ácido, seguido do 

alcalino e por último, dos géis do surimi tradicional. Estes autores apontaram que a 

capacidade para formar bons géis de proteína isolada por solubilização ácido depende da 

espécie, dos métodos usados, e do tempo que a amostra fica exposta ao pH alcalino,  o que 

pode causar diferenças  de resultados.  

        NOLSOE e UNDELAND (2009) afirmaram que entre os fatores importantes que afetam 

a qualidade do gel foi mostrado o conteúdo de umidade. Neste estudo pode-se observar que as 

amostras com elevado teor de umidade apresentaram-se com menor força de gel. Observou-se 

que o concentrado de resíduo de corvina apresentou 69,73% de umidade e conseqüentemente 

maior força de gel (10869 g.cm). Portanto, para comparação entre os dados há necessidade 

dos géis serem preparados com umidade semelhante. 

5.5. Análises microbiológicas 

A Tabela 16 apresenta os resultados da análise microbiológica dos concentrados 

protéicos obtidos pelos processos de solubilização ácida-alcalina e surimi de corvina. 
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 Tabela 16. Análises microbiológicas para os concentrados de músculo e resíduo de   

                corvina e anchoita, comparados com o surimi de corvina. 

Tipo de 

Concentrado protéico 

Salmonella 

sp/25g 

Escherichia 

coli(NMP/g) 

Staphylococcus 

aureus(UFC/g) 

Músculo de anchoita 

(KOH/HCl) 

Ausente < 3.0 1,52x10
2 

Músculo de anchoita 

(NaOH/H3PO4) 

Ausente < 3.0  2,52x10
2 

Músculo de Corvina 

(KOH/HCl) 

Ausente < 3.0  2,75x10
2 

Músculo de corvina 

(NaOH/ H3PO4) 

Ausente < 3.0  Ausente
 

Resíduo de anchoita 

(NaOH/HCl) 

Ausente < 3.0 2,00x10
2
 

Resíduo de corvina 

(NaOH/HCl) 

Ausente < 3.0 1,82 x10
2
 

Músculo de corvina 

(HCl/NaOH) 

Ausente < 3.0 2,83 x10
2
 

Músculo de anchoita 

(HCl/NaOH) 

Ausente < 3.0 2,92 x10
2
 

Resíduo anchoita 

(HCl/NaOH) 

Ausente < 3.0 Ausente 

Resíduo Corvina 

(HCl/NaOH) 

Ausente < 3.0 1,69 x10
1
 

Surimi de corvina Ausente < 3.0 2,52 x10
2
 

 

Conforme a Tabela 16, os resultados obtidos da análise microbiológica demonstram 

que o processamento foi realizado em condições adequadas de higiene, além de que observou 

–se que os valores de  pH extremos (ácidos e alcalinos) tem efeito letal em micro-organismos 

associados à matéria-prima. Isto mostra que resíduos oriundos da industrialização do pescado 
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onde a carga microbiana é relativamente maior do que na matéria-prima podem ser utilizados 

para obtenção de concentrados/isolados protéicos para consumo humano direto. 

Os concentrados se enquadram de acordo com a RDC nº 12 de 2 de janeiro de 

2001(BRASIL, 2001)  em produtos derivados de pescado (seja surimi e similares), 

refrigerados ou congelados. Os resultados obtidos estão de acordo com os parâmetros 

exigidos pela mesma, a qual exige ausência de Salmonella sp em 25 g  e permite contagem 

máxima de 5 x 10
2 

UFC/g para Staphylococcus coagulase positiva.   

 

5.6 Isolado protéico de pescado obtido a partir de solubilização ácida e alcalina, e surimi 

de corvina 

 

5.6.1 Composição proximal para os isolados obtidos e para o surimi de corvina. 

  A Tabela 17 apresenta a composição proximal para os isolados obtidos pelo processo 

de solubilização ácida. 

Tabela 17. Composição proximal para os isolados obtidos pelo processo de solubilização 

ácida. 

Isolado protéico Proteína 

(%) 

Umidade 

(%) 

Lipídeos 

(%) 

Cinzas 

(%) 

 

RC 

(HCl/NaOH) 

B.U 

B.S 

87,67±0,60 

94,63±0,38
a
 

7,35±0,08
c
 0,87±0,03 

0,94±0,02
b
 

2,31±0,05 

2,50±0,05
b
 

RA 

(HCl/NaOH) 

B.U 

B.S 

 

63,15±0,35 

64,73±0,72
d
 

1,70±0,12
e
 11,55±0,08 

11,75±0,09
a
 

5,21±0,03 

5,31±0,04
a
 

MC 

(HCl/NaOH) 

B.U 

B.S 

87,08±0,13 

95,50±0,85
a
 

8,82±0,22
a
 0,19±0,03 

0,21±0,03
e
 

0,89±0,01 

0,98±0,01
d
 

MA 

(HCl/NaOH) 

B.U 

B.S 

88,08±0,08 

90,08±0,48
c
 

2,22±0,14
d
 0,68±0,02 

0,70±0,02
c
 

1,05±0,02 

1,08±0,02
d
 

Surimi de 

corvina 

B.U 

B.S 

85,11±,0,49 

92,79±0,53
b
 

8,28±0,13
b
 0,36±0,11 

0,39±0,12
d
 

1,57±0,06 

1,71±0,07
c
 

MA= Músculo de anchoita; MC=Músculo de corvina; RC=Resíduo de corvina; RA= Resíduo 

de anchoita. Médias de três determinações (n=3), ± desvio padrão. BU- base úmida; BS- base 

seca. Letras iguais na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey p>0,05 
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De acordo com a Tabela 17 os isolados provenientes de solubilização ácida e surimi de 

corvina liofilizado apresentaram diferença significativa (p<0,05) para o teor de umidade que 

variou de 1,70 e 8,82%, sendo as diferenças devido ao processo de desidratação utilizado. 

Apresentaram teor de lipídeos inferior a 1%, exceto o isolado de resíduo proveniente de 

anchoita que apresentou 11,75%, com elevada quantidade de lipídeos que poderiam favorecer 

a oxidação e instabilidade do produto.     

O processo de solubilização ácida possui um maior risco de oxidação lipídica que o 

processo de solubilização alcalina devido às proteínas heme poderem ser ativadas como 

prooxidantes em pH baixo (KRISTINSSON 2001; NOLSOE e UNDELAND,2009). Os 

isolados proteicos de resíduo e músculo de corvina não diferiram estatisticamente (p>0,05), 

estes apresentaram o maior teor proteíco com 94,63% e 95,50% respectivamente, estes teores 

foram superiores aos encontrados por MARTINS et al., (2009) que encontraram 86,94%  e 

77, 98% em isolados protéicos de resíduo e músculo de  corvina .  

Já o isolado  protéico proveniente de resíduo de anchoita apresentou o menor teor 

protéico (64,73%) entre todos os ensaios; esse baixo valor está associado à grande quantidade 

de lipideos encontrada neste isolado o que dificultou o isolamento da proteína. 

 A Tabela 18 apresenta a composição proximal apresentada por isolados protéicos 

obtidos pelo processo de solubilização alcalina, comparada com o surimi de corvina. 
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Tabela 18. Composição proximal dos isolados obtidos pelo processo de solubilização alcalina. 

 

MA= Músculo de anchoita; MC=Músculo de corvina; RC=Resíduo de corvina; RA= Resíduo 

de anchoita. Resultados são médias de três determinações, ± desvio padrão. BU- base úmida; 

BS- base seca. Letras iguais na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey p>0,05 

 
 

 Como pode ser observado na Tabela 18, os dados de proteína diferem estatisticamente 

(p<0,05) entre os ensaios, onde a maior quantidade foi apresentada pelo isolado do músculo 

de corvina solubilizado com NaOH (97,49% b.s) e o menor teor protéico apresentado pelo 

isolado protéico de resíduo de anchoita (47,13%), este também associado  à quantidade 

elevada de lipídeos. O surimi liofilizado apresentou teor protéico inferior ao isolado de 

músculo de corvina.  

 Elevado teor de umidade foi encontrado no isolado de músculo de corvina solubilizado 

com NaOH, devido a falhas no processo de liofilização. Os demais ensaios apresentaram  teor 

de umidade relativamente baixo, a menor quantidade obtida foi de 3,21%. 

 O conteúdo de lipídeos foram inferiores a 1% para os isolados de músculo e surimi de 

corvina, e 1,5% para o isolado de resíduo de corvina. MARTINS et al., (2009) encontraram 

para o processo de solubilização alcalina  teor de lipídeos de 6,6% e 4,4% para resíduos e 

músculo de corvina respectivamente. A redução no teor lipídico ocorre porque esses 

componentes são separados por centrifugação, e associado com a temperatura de 

solubilização que foi de 3-4ºC, isso contribui para a separação da gordura durante a 

Concentrado proteico Proteína 

(%) 

Umidade 

(%) 

Lipídeos 

(%) 

Cinzas 

(%) 

 

RA  

NAOH/HCL 

B.U 

B.S 

44,36±0,30 

47,13±0,26
f
 

5,88±0,24
d
 19,12±0,12 

20,31±0,13
a
 

1,89±0,04 

2,01±0,06
a
 

RC  

NAOH /HCL 

B.U 

B.S 

 

90,05±0,64 

93,11±0,88
c
 

3,28±0,68
e
 1,44±0,72 

1,50±0,75
b
 

1,12±0,02 

1,16±0,02
d
 

MA 

NAOH/H3PO4 

B.U 

B.S 

85,30±0,22 

88,80±0,23
e
 

3,94±0,66
e
 0,72±0,07 

0,79±0,07
b
 

1,65±0,04 

1,72±0,04
b
 

MA 

 KOH/HCL 

B.U 

B.S 

80,88±0,57 

91,14±0,64
d
 

11,26±0,21
b
 0,38±0,01 

0,43±0,01
b
 

1,12±0,02 

1,27±0,02
d
 

MC 

NAOH/H3PO4 

B.U 

B.S 

67,54±0,12 

97,49±0,17
a
 

30,72±0,25
a
 0,05±0,04 

0,11±0,01
b
 

1,20±0,07 

1,74±0,07
b
 

MC  

KOH/ HCL 

B.U 

B.S 

92,94±0,57 

96,02±0,59
b
 

3,21±0,06
e
 0,14±0,01 

0,15±0,01
b
 

1,44±0,03 

1,48±0,03
c
 

Surimi de corvina B.U 

B.S 

85,11±0,48 

92,79±0,53
c
 

8,28±0,13
c
 0,36±0,11 

0,39±0,12
b
 

1,57±0,06 

1,71±0,07
b
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centrifugação. Caso adverso foi encontrado para o isolado de resíduo de anchoita que não foi 

possível separar esse componente, o que pode ter ocorrido durante centrifugação os lipídeos 

da membrana terem depositado a baixo do sedimento. 

 
 

5.6.2 Propriedades funcionais 

 

Na atualidade há grande interesse em substituir ingredientes artificiais por aqueles 

provenientes de fontes naturais. Assim, o uso de proteínas (neste caso as proteínas isoladas do 

pescado) como ingredientes funcionais é uma vantagem para a indústria alimentar (GARCIA-

SIFUENTES,2009). 

 

5.6.2.1 Solubilidade (S) 

 

Nos alimentos formulados, valores de alta solubilidade são importantes quando se 

trabalha para melhorar a aparência do produto e oferecer paladar suave (SATHIVEL e 

BECHTEL, 2008). A solubilidade pode ser pré-requisito para outras propriedades funcionais 

como geleificação e emulsificação. 

 

 Em isolados protéicos ácidos 

 

Na Tabela 19 se podem verificar os valores médios para solubilidade em isolados 

protéicos obtidos por solubilização ácida e em surimi liofilizado. 

Tabela 19. Valores médios para a solubilidade (%) apresentados por isolados protéicos ácidos 

e surimi liofilizado. 

 
Isolado protéico pH 

3 5 7 9 11 

Músculo de 

anchoita 

(HCl/NaOH) 

75,98±0,58 
c
 6,00±0,02

c
 12,69±0,06

d
 31,2±0,04

d
 99,75±1,39

b
 

Músculo de 

corvina 

(HCl/NaOH) 

58,06±0,03
d
 1,45±0,01

d
 3,58±0,02

e
 37,15±0,02

c
 98,06±0,01

b
 

Resíduo de 

anchoita 

(HCl/NaOH) 

28,47±0,04
e
 8,32±0,03

b
 23,23±0,06

b
 23,74±0,04

e
 89,05±0,05

c
 

Resíduo de 

corvina 

(HCl/NaOH) 

97,18±0,04ª 14,6±0,05ª 27,03±0,05ª 70,82±0,04ª 130,49±0,20ª 

Surimi 80,41±0,02
b
 5,70±0,05

c
 21,76±0,05

c
 57,93±0,03

b
 91,61±0,10

c
 

Resultados são médias de três determinações, ± desvio padrão. Letras iguais na mesma coluna não diferem entre 

si pelo teste de Tukey p>0,05. 
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Ao aplicar a análise de variância e o teste de Tukey entre os ensaios, se pode observar 

que para os pH analisados todos os ensaios diferem estatisticamente entre si (p<0,05). A 

menor solubilidade foi encontrada em pH 5 para todos os ensaios e o menor valor obtido foi 

para o isolado de músculo de corvina(1,45%). Entre os isolados de resíduos, o de corvina 

apresentou maior solubilidade em todos os pH estudados, e os isolados obtidos de músculo de 

anchoita apresentou melhor solubilidade quando comparado com o de músculo de corvina; no 

entanto, o surimi liofilizado apresentou maior solubilização em pH neutro. 

O gráfico da Figura 20 apresenta a curva de solubilidade apresentada pelos isolados 

protéicos de pescado e surimi liofilizado.  

 

 
 

 
 

Figura 20. Curva de solubilidade dos isolados protéicos ácidos e  do surimi liofilizado. 

 
 

 Em isolados protéicos alcalinos 

 

Os valores de solubilidade para os isolados protéicos alcalinos de músculo e resíduos 

de pescado e surimi liofilizado estão representados na Tabela 20. 
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Tabela 20. Valores médios para a solubilidade obtidos para os isolados protéicos alcalinos e 

surimi liofilizado 
Isolado protéico pH 

3 5 7 9 11 

Músculo de corvina 

(KOH/HCl) 

21,92±0,86
f
 2,01±0,82

e
 4,12±0,67

e
 26,79±1,24

g
 100,60±1,60

b
 

Músculo de corvina 

(NaOH/H3PO4) 

29,38±1,16
e
 2,03±1,05

e
 7,5±1,00

d
 36,63±1,05

f
 107,84±0,72ª 

Músculo de anchoita 

(NaOH/H3PO4)  

44,36±0,76
c
 13,83±0,16

b
 24,30±0,58

b
 103,91±0,44ª 106,05±0,48ª 

Músculo de anchoita 

(KOH/HCl) 

39,27±1,01
d
 9,97±0,78

c
 23,46±1,18

b
 95,88±0,96

c
 100,09±0,96

b
 

Resíduo de corvina 

(NaOH/HCl) 

76,33±1,32
b
 46,34±1,52ª 51,10±1,55ª 99,17±0,41

b
 108,39±2,77ª 

Resíduo de anchoita 

(NaOH/HCl) 

31,00±0,51
e
 2,96±0,82

e
 16,33±0,58

c
 72,73±1,15

d
 104,02±1,82

ab
 

Surimi 80,42±0,02
a
 5,75±0,05

d
 21,75±0,05

b
 57,92±0,03

e
 91,70±0,10

c
 

Resultados são médias de três determinações ± desvio padrão. Letras iguais na mesma coluna 

não diferem entre si pelo teste de Tukey p>0,05. 

 

Pode-se observar que os menores valores de solubilidade foram obtidos no pH 5 e os 

maiores valores em pH acima e abaixo deste, sendo os menores valores obtidos, primeiro para 

o isolado de músculo de corvina seguido do isolado obtido pelo músculo de anchoita (pH5). 

Em pH 11,0 os isolados foram totalmente solubilizados. Entre os isolados de músculo, o 

surimi liofilizado apresentou maior solubilidade, em pH neutro, apesar dos isolados de 

músculo de anchoita terem obtidos valores maiores, porém não diferem estatisticamente 

(p>0,05).  

A Figura 21 representa a curva de solubilidade para os isolados protéicos obtidos pelo 

processo de solubilização alcalina e surimi liofilizado. 
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Figura 21. Curva de solubilidade dos isolados protéicos alcalinos e surimi liofilizado. 

 

A solubilidade das proteínas varia em função do pH  e da força iônica (PACHECO e 

SGARBIERI, 2002). Deve-se ressaltar que a desnaturação de proteínas, devido ao processo 

utilizado pode contribuir para a diminuição da solubilidade (GARCIA-SIFUENTES,2009). 

Neste estudo, tanto para o processo de solubilização ácida e alcalino observou-se baixa 

solubilidade em pH próximo ao do ponto isoelétrico. Isso porque as proteínas geralmente 

exibem sua solubilidade mínima em seu ponto isoelétrico, ou seja, aumenta a interação 

proteína-proteína, pois as forças eletrostáticas das moléculas são mínimas, e menos água 

interage com as moléculas de proteína. 

No pH neutro observou-se baixa solubilidade para os dois processos de solubilização. 

Geralmente as proteínas pescado são menos solúveis em torno de pH neutro, exceto em baixa 

força iônica (FENG E HULTIN,1997). A desnaturação de proteínas durante o processamento 

pode ter contribuído para diminuição da solubilidade pelo desdobramento da proteína e 

expondo os grupos hidrofóbicos (ARRESE E SORGENTINI, 1991).  

Os resultados obtidos concordam com SATHIVEL e BECHTEL (2008) encontraram 

valor de solubilidade de 14% em pH 7,0 para isolado de files de linguado extraído com NaOH 

(pH 11) e precipitação com H2SO4 (pH 5,5). 

YONGSAWATDIGUL e PARK (2004) avaliaram a solubilidade de isolados de 

músculo de rockfish (Sebastes flavidus), onde os resultados sugerem que a solubilização em 

pH 2,5 e 11 induziu a desnaturação e agregação tanto de proteínas sarcoplasmáticas e 
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miofibrilares. O mesmo foi relatado por BATISTA et al., (2007) onde a solubilidade da 

proteína isolada de sardinha em pH 7 foram inferiores a 10% para os dois processos de 

solubilização utilizados, indicando a desnaturação e agregação de proteínas.  

RAWDKUEN et al., (2009) ao avaliar a solubilidade para proteína de músculo de 

tilápia em pH 7 para a proteína obtida pelo processo de solubilização alcalina e pelo processo 

ácido, estes mesmos autores discutiram que a baixa solubilidade da proteína é provavelmente 

causada pela desnaturação da proteína do músculo induzida pelo processo de mudança de pH. 

Foi constatado que a desnaturação da proteína (a partir de congelamento ou alteração 

química) normalmente provoca uma diminuição da solubilidade da proteína devido ao 

hidrogênio intermolecular ou ligações hidrofóbicas, bem como as pontes dissulfeto e 

interações iônicas existentes entre as moléculas de proteína (THAWORNCHINSOMBUT e  

PARK, 2007). 

Em pH acima da neutralidade, os valores de solubilidade foram maiores, assim como 

no pH abaixo do ponto isoelétrico, porém inferiores aos obtidos em pH 9 e 11, ou seja, em pH 

acima do pI, as proteínas tornam-se carregadas negativamente, resultando em maior 

solubilização e solubilidade. Também as proteínas se carregam positivamente ou 

negativamente em pH inferior ou superior ao seu ponto isoeletrico, respectivamente. Este, por 

sua vez, aumenta a repulsão eletrostática entre as moléculas de proteína, com isso aumenta a 

solubilidade da mesma. (YONGSAWATDIGUL e PARK, 2004). 

Tanto RAWDKUEN et al., (2009) como BATISTA et al., (2007) obtiveram maior 

solubilidade com surimi ao utilizar três ciclos de lavagem, quando foi comparado com as 

proteínas isoladas pelo processo de variação de pH. O mesmo pode ser observado neste 

trabalho ao comparar o surimi liofilizado de músculo de corvina com os isolados obtidos da 

mesma espécie. 

5.6.2.2 Capacidade de retenção de água (CRA) 

 

Foi observado que a capacidade de retenção de água é um fenômeno importante em 

alimentos, pois a água absorvida em pequenas quantidades não atua como solvente, mas 

contribui para dar corpo e aumentar a viscosidade (CÃNDIDO et al., 1998). 

 Para isolados ácidos de pescado 
 

 Os valores para a capacidade de retenção de água obtido pelos isolados protéicos pelo 

processo de solubilização ácida estão representados na Tabela 21. 
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Tabela 21. Valores médios para a capacidade de retenção de água (g H2O/g proteína) 

apresentada por isolados protéicos ácidos e surimi liofilizado. 
 
Concentrados 

protéicos 

pH 

3 5 7 9 11 

Músculo de anchoita 

(HCl/NaOH) 

12,44±0,28
c
 2,77±0,12

b
 4,28±0,20

cd
 11,57±1,08

b
 16,21±0,01

b
 

Músculo de corvina 

(HCl/NaOH) 

13,29±0,54
b
 3,425±0,26

b
 5,22±0,78

bc
 8,91±0,13

c
 12,46±0,17

c
 

Resíduo de anchoita 

(HCl/NaOH) 

7,42±0,23
e
 2,64±0,04

b
 5,89±0,35

b
 4,45±0,71

d
 9,63±0,24

d
 

Resíduo de corvina 

(HCl/NaOH) 

11,16±0,19
d
 2,785±0,4

b
 4,10±0,10

d
 8,92±0,11

c
 12,22±0,13

c
 

Surimi 18,51±0,40
a
 4,95±1,05

a
 8,16±0,80

a
 18,20±1,21

a
 22,00±1,12

a
 

Resultados são médias de três determinações, ± desvio padrão. Letras iguais na mesma coluna 

não diferem entre si pelo teste de Tukey p>0,05. 
 

  Pode-se observar que em pH 5 houve baixa capacidade de retenção de água para todos 

os ensaios, seguido pelo pH neutro. O surimi foi o que apresentou maior capacidade de água, 

sendo o menor obtido com isolado de resíduo de anchoita. 

A Figura 22 apresenta a curva da capacidade de retenção de água para os isolados 

protéicos e surimi liofilizado. 

 
Figura 22. Curva de capacidade de retenção de água apresentada pelos isolados protéicos 

ácidos e surimi liofilizado. 
 
 
 
 
 
 



105 

 

 

 

 Para os isolados alcalinos de pescado 

 

A Tabela 22 apresenta valores para a capacidade de retenção de água dos isolados 

protéicos obtidos pelo processo de solubilização alcalina e surimi liofilizado. 
 
Tabela 22. Valores médios para a capacidade de retenção de água obtida para os isolados 

protéicos e surimi liofilizado 
Isolado 

proteico 

pH 

3 5 7 9 11 

Músculo de 

corvina 

(KOH/HCl) 

0 4,34±0,05ª 5,1±0,70
bc

 9,36±5,73
bc

 15,34±0,55
b
 

Músculo de 

corvina 

(NaOH/H3PO4) 

23,64±0,17ª 6,05±2,19
abc

 6,35±2,05
ab

 12,13±2,32
b
 22,50±0,42

a
 

Músculo de 

anchoita 

(NaOH/H3PO4)  

15,38±0,65
c
 3,12±0,02

bc
 5,89±0,01

bcd
 5,59±0,98

de
 2,12±0,04

f
 

Músculo de 

anchoita 

(KOH/HCl) 

9,46±0,52
e
 2,34±0,18

c
 3,35±0,58

d
 6,08±0,71

de
 11,31±0,59

d
 

Residuo de 

corvina 

(NaOH/HCl) 

10,88±0,84
d
 2,79±0,04

c
 3,49±0,08

d
 9,28±0,95

c
 13,49±0,33

c
 

Residuo de 

anchoita 

(NaOH/HCl) 

5,07±0,65
f
 3,49±0,21

bc
 4,40±0,07

cd
 4,60±0,52

e
 6,47±0,00

e
 

Surimi 18,51±0,40
b
 4,95±1,05

ab
 8,16±0,80

a
 18,20±1,21

a
 22,00±1,12

a
 

Resultados são médias de três determinações, ± desvio padrão. Letras iguais na mesma coluna 

não diferem entre si pelo teste de Tukey p>0,05. 
 

 Os isolados protéicos alcalinos apresentaram baixa capacidade de retenção de água em 

pH 5, seguido do pH7; a maior CRA foi observada para os isolados de músculo de corvina 

obtida com NaOH. Entre os isolados de resíduos, o da espécie magra (corvina) apresentou 

maior CRA quando comparada com a espécie gorda (anchoita), em pH 5 e 7 apesar do isolado 

de anchoita apresentar maior valor não diferem estatisticamente (p>0,05). 

 

A Figura 23 apresenta a curva para a capacidade de retenção de água para os isolados 

obtidos pelo processo de solubilização alcalina. 

 

 



106 

 

 

 

 
Figura 23. Curva de capacidade de retenção de água apresentada pelos isolados protéicos 

alcalinos e surimi liofilizado 
 

A CRA medida em pH 5,0 tanto para os isolados obtidos pelo processo de 

solubilização ácida como alcalina foram inferiores aos obtidos nos demais valores de pH, o 

que coincide com a solubilidade mínima dos isolados. De acordo com KINSELLA (1987), 

ocorre diminuição da capacidade da proteína em se ligar com a água, devido às interações 

intermoleculares e formação de grandes aglomerados protéicos e pode ainda ser afetada por 

outras propriedades, como a solubilidade. Em pH afastado do pI das proteínas, a 

predominância de cargas de mesmo sinal provoca repulsão e afastamento entre as moléculas, 

deixando maior espaço para ser preenchido pelas moléculas de água aumentando, portanto, a 

CRA (PACHECO e SGARBIERI, 2002). Em pHs abaixo de 5,0 e acima de 7,0, as moléculas 

de água se combinam com os grupos polares das proteínas e a CRA tende a aumentar. 

BATISTA et al., (2007) encontraram reduzida capacidade de retenção de água em 

proteína extraída de músculo de sardinha para ambos os processos de solubilização ácida e 

alcalina (aproximadamente 3g/g), com resultados em pH 6,75; este mesmo autor obteve 

melhor CRA para o surimi. A baixa CRA das proteínas recuperadas pelo processo de 

solubilização ácida ou alcalina também indicou as alterações da proteína.No entanto, as 

proteínas tratadas tiveram sua estrutura alterada como resultado da repulsão da carga 

intermolecular induzida por condições extremas de pH (HULTIN e KELLEHER, 1999). 
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MIRELES DEWITT et al,. (2007) encontraram valores de CRA de 1,15g/g da proteína 

em géis de bagre obtidos pelo processo de solubilização ácida (pH 3), estes autores relatam 

que a acidificação a pH±3,0 ou menos pode expor muitos domínios hidrofóbicos sobre estas 

proteínas. Quando as proteínas são recuperadas e posteriormente precipitadas elas não 

retornam a sua conformação nativa e isto pode ter sucedido com os produtos obtidos neste 

trabalho. 

 

5.6.2.3 Capacidade de retenção de óleo (CRO) 

 

 Para isolados ácidos 

 

A Tabela 23 mostra as médias para os valores da capacidade de retenção de óleo 

(CRO) apresentada por isolados obtidos pelo processo de solubilização ácida. 

 

Tabela 23. Valores médios para a capacidade de retenção de óleo (mL óleo/g de proteína) 

apresentada por isolados protéicos ácidos e surimi liofilizado. 
 

MA MC RA RC Surimi 

3,99±0,20
bc

 3,23±0,38
c
 4,2±0,30

ab
 4,17±0,33

ab
 4,90±0,27

a
 

MA= Músculo de anchoita; MC=Músculo de corvina; RC=Resíduo de corvina; RA= Resíduo 

de anchoita. Resultados são médias de três determinações, ± desvio padrão. Letras iguais na 

mesma linha não diferem entre si pelo teste de Tukey p>0,05. 

 

Observa-se que o surimi liofilizado apresentou maior CRO, porém não difere 

estatisticamente (p>0,05) da CRO dos isolados de resíduos. O isolado do músculo da espécie 

magra (corvina) apresentou menor CRO entre todos os ensaios, porém não difere (p>0,05) do 

isolado obtido da espécie gorda (anchoita). A CRO apresentada pelos isolados protéicos de 

músculos de corvina e anchoita foi inferior à apresentada por FONTANA et al., (2009) que 

encontraram para o isolado protéico de músculo de corvina CRO de 4,6 mL/g de proteína. 

MARTINS et al., (2009) ao comparar a CRO de isolado protéico  de músculo de corvina 

obtido pela solubilização ácida e a CRO da matéria-prima, o processo ácido  resultou em um 

aumento de 102% em relação ao músculo processado. 

 

A Figura 24 apresenta o gráfico da capacidade de retenção de óleo para os isolados 

protéicos e surimi liofilizado. 
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Figura 24. Capacidade de retenção de óleo apresentada pelos isolados protéicos e surimi 

liofilizado 

MA = Músculo de anchoita; MC = Músculo de corvina; RC = Resíduo de corvina; RA = 

Resíduo de anchoita.  
 

 

 Para isolados alcalinos 

Na Tabela 24 pode-se verificar os valores de capacidade de retenção de óleo (CRO) 

em isolados obtidos pelo processo de solubilização alcalina. 

Tabela 24. Valores médios de capacidade de retenção de óleo (mL óleo/g de proteína) 

apresentados pelos isolados protéicos e surimi liofilizado 

 
MC 2 

(KOH/ HCl) 

 

MC  

(NaOH 

/H3PO4) 

 

MA  

(NaOH 

/H3PO4) 

 

MA  

(KOH/ HCl) 

 

RC 

(NaOH/HCl) 

 

RA 

(NaOH 

/HCl) 

 

surimi 

3,73±0,42c 

 

5,63±0,01
b
 4,40±0,02

bc
 4,70±1,27

bc
 8,27±0,40

a
 7,27±0,64

a
 4,90±0,27

bc
 

MA= Músculo de anchoita; MC=Músculo de corvina; RC=Resíduo de corvina; RA= Resíduo 

de anchoita. Resultados são médias de três determinações, ± desvio padrão. Letras iguais na 

mesma linha não diferem entre si pelo teste de Tukey p>0,05. 

 

 A CRO apresentada pelos isolados obtidos por solubilização alcalina foi maior para 

aqueles provenientes de resíduos, sendo que a CRO dos isolados protéicos provenientes de 

músculo não diferem entre si (p>0,05), porém a extraída com KOH apresentou menor CRO 
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(3,73mL/g proteína). A CRO do surimi não diferiu (p>0,05) dos isolados protéicos do 

músculo de anchoita e de corvina extraídos com NaOH. 

A capacidade de retenção de óleo para os isolados protéicos obtidos pela solubilização 

alcalina está apresentado na Figura 25. 

 

 
Figura 25. Capacidade de retenção de óleo apresentada pelos isolados protéicos e surimi 

liofilizado. 
RA= Resíduo de anchoita; RC= Resíduo de corvina; MA1 = Músculo de anchoita ((NaOH/ H3PO4 ); 

MA2 =Músculo de anchoita (KOH/ HCl); MC1 = Músculo de corvina ((NaOH/ H3PO4 ); MC2 

=Músculo de corvina (KOH/ HCl). 

 

A retenção de óleo varia em função do número de grupos hidrofóbicos expostos da 

proteína, pois provavelmente, as cadeias laterais não polares das proteínas têm afinidade com 

as cadeias hidrofóbicas da molécula de óleo, o que pode contribuir para a absorção e melhora 

da CRO (KINSELLA, 1982, citado por FONTANA et al., 2009). 

As CRO dos isolados obtidos pelo processo de solubilização ácida e alcalina indicam 

que há uma elevada quantidade de regiões hidrofóbicas nas proteínas o que as favorece com o 

óleo. Estes resultados indicam que essa maior região foi obtida nos isolados protéicos 

submetidos à solubilização alcalina. 

Resultados similares foram encontrados por SATHIVEL e BECHTEL (2008), que 

obtiveram 4,8mL de óleo/g de proteína em isolado de músculo de linguado solubilizado em 

pH (11), enquanto que FONTANA et al., (2009) para o concentrado de músculo de corvina 

obtido pelo processos alcalino 4,7 mL óleo/g proteína. A alta CRO apresentada pelos isolados 

protéicos de resíduos obtidos por solubilização alcalina, pode ser devido à elevada quantidade 

de lipídeos que estão presentes na amostra inicialmente, o que difere de isolados provenientes 

de músculo de pescado. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Foi possível avaliar o processo de recuperação das proteínas de pescado pelo processo 

de solubilização ácido e alcalino e precipitação isoelétrica e compará-lo com o processamento 

tradicional de surimi. 

Os concentrados protéicos obtidos pelos processos de solubilização ácida 

apresentaram maior rendimento para as espécies estudadas. 

Os processos de solubilização ácida e alcalina apresentaram-se eficazes na redução de 

lipídeos dos concentrados protéicos. 

Os concentrados protéicos obtidos da espécie gorda (anchoita) pelos processos de 

solubilização ácida – alcalina apresentaram qualidade do gel inferior aos da espécie magra 

(corvina).  

Os isolados protéicos de resíduos da industrialização de corvina apresentaram 

resultados satisfatórios em todas as propriedades funcionais avaliadas, o que indicou que 

poderiam ser utilizados para elaboração de produtos com maior valor agregado. 

Diante dos resultados, o processo de variação de pH é uma alternativa para a 

recuperação de proteínas de pescado de baixo valor comercial. 
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7. PERSPECTIVAS  

 

  Determinar as propriedades reológicas (viscosidade e viscoelasticidade) dos 

concentrados protéicos de pescado; 

 Realizar a microscopia eletrônica de varredura para observar a microestrutura 

dos géis da proteína isolada; 

 Verificar a desnaturação térmica do concentrado/isolado protéico através de 

DSC; 

 Testar o uso de floculantes para precipitação de proteínas quando se trabalha 

com resíduos; 

 Estudar a influência de aditivos funcionais nas propriedades funcionais 

(viscoelasticidade, viscosidade, força do gel, solubilidade, CRA) do 

concentrados protéicos obtidos; 

 Aplicar os isolados protéicos em alimentos e analisar as propriedades físicas, 

químicas e reológicas. 
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