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Introdução

^  1. INTRODUÇÃO

'li A demanda por proteína de pescado em todo o mundo cresce mais

rapidamente do que o suprimento dos recursos tradicionais utilizados. Nas ultimas

décadas a oferta de pescado vem decrescendo causado pela sobrepesca de

muitas espécies tradicionais diminuídos seus estoques. Contudo, outras espécies

^  de pescado em abundância são subtilizadas ou ainda não são direcionadas para o

^  consumo humano (Morrissey & Tan, 2000). Além disso, uma grande proporção de

pescado desembarcado permanece sem consumo devido a problemas Inerentes a

fatores tais como cor, flavor, textura, tamanho e elevado teor de gordura (Okada,

^  1992).

A palavra "surimi" atualmente é bastante conhecida em todo o ocidente e

por definição consiste em um concentrado de proteína miofibrilar, elaborado a

^  partir de músculo de pescado, que se caracteriza por seu elevado valor

^  nutricional. Trata-se de uma pasta básica obtida a partir de espécies menos

^  nobres, com o auxílio de separador mecânico de carne e ossos que se encarrega

de retirar a pele, escamas e espinhas. A carne aproveitada é transformada numa

pasta que recebe o nome de "minced". A mistura de peixe é então submetida à

várias lavagens com água gelada, com a finalidade de eliminar as proteínas

sarcoplasmáticas, gordura, resto de sangue, pigmentos e outros componentes,

responsáveis pelo odor e sabor que interferem na capacidade de geleificação das

proteínas e na capacidade de retenção de água (Borderías & Montero,1988), e

com a função adicional de obter a maior concentração possível de proteínas

miofibrilares, em particular a miosina e actomiosina, que são as proteínas

predominantemente envolvidas no processo de geleificação (Suzuki, 1981).

A partir dessa etapa são incorporados ingredientes crioprotetores que

realizam uma proteção contra a desnaturação protéica, finalmente a pasta é

r\

r\



Inirodução 2

^  congelada e armazenada por longos períodos (Borderías & Tejada, 1987; Lee,

^  1984).

^  O crescente aumento da popularidade dos produtos à base de carne de

pescado separada mecanicamente (CPSM) nos países tropicais, dentre eles o

_  Brasil, fez com que uma variedade de novos produtos com valor agregado

pudessem ser fabricados, todos adequados às necessidades de diferentes tipos

^  de consumidores. Esta nova forma de consumo pode representar um impulso

^  importante no aumento da produção de pescado a nível nacional, bem como a

^  utilização de espécies novas ou subutilizadas.

^  Na região amazônica o consumo de pescado tem sido uma importante fonte

^  de aporte de proteínas de origem animal, de alto valor biológico e a pesca é uma

^  das atividades econômicas mais antigas praticadas pelo homem e dela depende sua
^  sobrevivência. Anualmente cerca de 60 mil toneladas de peixes são desembarcadas

somente na cidade de Manaus, sendo que parte deste total é exportada para outras

^  regiões do Brasil e também para o exterior (Jesus, 1989).

Apesar de Honda et al. (1975) terem divulgado informações há mais de 25

^  anos sobre a existência de mais de 2000 espécies encontradas na região, das quais

somente 36 eram capturadas pela frota estabelecida na pesca tradicional, e dentre

estas 18 eram comercializadas nos entrepostos e 8 eram responsáveis por cerca de

80% da produção, devido principalmente, ao hábito alimentar regional. A situação

atual permanece praticamente a mesma apesar do crescimento populacional

durante este período.

r\

r\
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Jesus (1999), trabalhando com armazenagem congelada de "minced" citou

que dentre as centenas de espécies de pescado encontradas nos rios e lagos

amazônicos existem aquelas que possuem uma produtividade elevada nas épocas

de safra que apesar de possuir um excelente sabor não são aceitas no mercado

local, as quais podem ser utilizadas na elaboração de "minced".
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^  As perspectivas de utilização das espécies de pescado inexploradas ou sub-

exploradas na região são muito promissoras, fato que ressalta a importância da

tecnologia do pescado voltada para o aproveitamento racional das espécies que

ainda apresentam baixo valor comercial em conseqüência de uma demanda

reprimida, porém que possuem valor nutricional igual ou maior que ao das espécies

mais cotadas no mercado.

O jaraqui e o aracu apesar de serem espécies de grande aceitabilidade pela

^  população local podem ser consideradas como de potencial para a produção de
"minced", pois além de possuírem carne de excelente sabor, textura e rendimento,

participam com uma produção anual de 40% da captura total (Jesus, 1999).

3

7

Segundo Gómez-Guillén et al. (1997b), muitas espécies sub-utilizadas em

várias partes do mundo passaram a ter aceitação, pois os processos de

separação mecânica seguida de lavagens ("surimi") reduzem as características

indesejáveis passando a ter aceitabilidade e a ser exploradas comercialmente.

Em países ocidentais como o Brasil, a popularidade dos produtos de

pescado à base de "surimi" tem crescido, e uma variedade de produtos análogos

passaram a ser consumidos nas diferentes regiões do pais ( Jesus, 1999).

A técnica de elaboração de "surimi" tem sido empregada como uma

alternativa na conservação de espécies sub-utilizadas de baixa aceitação,

desprezadas pelo pescador por seu baixo valor comercial, comumente usadas na

manufatura de produtos protéicos para consumo humano ou na elaboração de

rações para consumo animal. A aplicação desta tecnologia possibilita que

espécies de baixo valor comercial, mas alto valor protéico se tornem disponíveis e

aceitáveis como rica fonte alimentar (Borderías & Tejada, 1987).
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^  A crescente popularidade dos produtos de pescado a base de "surimi" e
^  "minced fish" no mundo ocidental tem feito com que surja uma grande variedade de

novos produtos, adequados às necessidades do consumidor nas mais diferentes

regiões, elevando assim, os níveis de consumo de proteína (Taha, 1996).

Uma classe de produtos de tecnologia sofisticada, corresponde aos

^  produtos empanados elaborados com músculos ou filés de pescado, dentre os
^  quais são mais representativos os croquetes, almôndegas, palitos e hambúrgueres

de peixe. A tecnologia destes produtos tem se desenvolvido na última década com

^  lançamento de novos equipamentos, que revolucionaram a industrias de pescado,
^  visto que permitem melhorar toda linha de processamento (Morrissey & Tan,

2000).

^  A aplicação de novas tecnologias passa a ser de vital importância para o

^  aproveitamento racional deste recurso, através do conhecimento científico da
^  matéria-prima a ser utilizada, como alternativas rentáveis aos empreendimentos

que atuam na elaboração de produtos pesqueiros, agregando valor ao pescado pela

)  diversificação da produção e o aproveitamento de espécies de baixo valor comercial.

1

Atualmente algumas das indústrias processadoras de filé de pescado

existentes no Estado do Amazonas tem voltado seu interesse na diversificação da

produção, através da utilização do ""minced fish", o que aumentaria sua

capacidade de produção anual uma vez que até hoje trabalham com uma

capacidade ociosa durante cerca de 7 a 8 meses do ano, tendo sua atividade

voltada no período de "safra", (set/out/nov) para 3 a 4 espécies direcionadas à

exportação, principalmente os "peixes lisos" (bagres).

Seria de grande interesse para essas indústrias utilizar outras espécies

subexploradas, reestruturando suas linhas de processamento para a elaboração

de pescado triturado ou "minced fish" na forma de blocos congelados, e uma

posterior fabricação de produtos elaborados, pois desta forma se poderia alternar



^  Introdução 5

%
e diversificar as espécies capturadas, podendo assim, comercializar sua produção

^  durante todo o ano. Economicamente, os produtos elaborados tenderiam a
aumentar o nível de empregos na região e o ganho das empresas.

Sendo assim, a tecnologia a ser empregada torna-se importante na medida

^  em que identifica as espécies a serem utilizadas na elaboração de géis
^  termoestáveis obtidos a partir do pescado separado mecanicamente, lavado e
%  adicionado ou não de substâncias protetoras das proteínas, o que permitiria

prolongar sua conservação no estado congelado.

^  Para a fabricação de produtos de pescado baseados na formação de géis
termo-irreversíveis tipo "kamaboko" pode-se considerar interessante a obtenção

1  de "surimi" de espécies que até agora não tenham sido utilizadas industrialmente

^  para este fim. O jaraqui e o aracu podem ser uma nova fonte de matéria prima, já
que são espécies de água doce de desenvolvimento rápido e fácil captura,

^  abundantes em muitos locais de pesca, a partir das quais se podem obter géis de

alta qualidade.

3

J Um dos grandes problemas atuais, relacionado com o aproveitamento dos

recursos pesqueiros é a deficiência na diversificação da indústria processadora de

pescado. A possibilidade da utilização da carne separada mecanicamente vem de

encontro ao atendimento da diversificação e melhor aproveitamento dos recursos

pesqueiros, bem como a utilização de pescado de água doce, incluindo os

oriundos da aquicultura.

O recente declínio nos estoques de peixes de água doce, associado ao

aumento da demanda regional de proteína de origem animal, tem contribuído ao

desenvolvimento de instrumentos e técnicas para o melhor aproveitamento dos

recursos pesqueiros.
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Para tanto, a tecnologia do pescado assume grande importância no sentido

^  de elevar o índice de aproveitamento da produção fornecendo altemativas através
de pesquisas onde os resultados alcançados sobre o conhecimento científico das

^  espécies servirão como base para sua utilização de maneira mais racional na

forma de produtos elaborados, gerando com isso um maior equilíbrio ecológico.

9

y

í

Esta possibilidade de aproveitamento poderá se transformar em realidade

na medida em que estas espécies subvalorizadas possam ser utilizadas

convenientemente como alimento e ainda uma saída economicamente rentável

destes recursos.

Se espera que os resultados deste trabalho contribuam para o

aproveitamento de nossos recursos pesqueiros e o desenvolvimento de uma

indústria amazonense de "surimi" e produtos formulados com este ingrediente a fim

de serem competitivo com os alimentos a base de "surimi" que estão chegando ao

nosso mercado como produtos de importação, oferecendo à população uma fonte

alternativa de aproveitamento do pescado.
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®  2. OBJETIVOS.

'5 2.1. GERAL

%

{Semaprochilodus sp) e do aracu {Shizodon fasciatum), separados

^  mecanicamente para obtenção de "minced " e "surimi".

Utilizar a carne de espécies de peixes comerciais da Amazônia, jaraqui

y

2.2. específicos

^  2.2.1. Determinar o rendimento do "minced" e "surimi" obtidos;

2.2.2. Avaliar os efeitos da armazenagem em gelo, nas propriedades de

geleificaçâo das proteínas do "surimi" obtidos;

2.2.3. Determinar a influencia do congelamento e da variação sazonal sobre

a textura e as propriedade funcionais dos géis do "surimi" obtidos;

2.2.4. Estudar a influencia do tratamento térmico na qualidade dos géis do

"surimi" obtidos.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1. DESENVOLVIMENTO MUNDIAL DO "SURIMI"

^  Suzuki (1981) definiu o "surimi" como um concentrado de proteínas

^  miofibrilares, principalmente actomiosinas, solúveis em soluções salinas, com

habilidade de formar géis termoestáveis, com alta capacidade de retenção de

^  água e que não apresentam sineresis. Na prática, trata-se de um produto

^  intermediário usado numa variedade de produtos, variando dos tradicionais de

^  "kamaboko" do Japão para produtos análogos, conhecidos como substitutos de
^  alimentos marinhos (Oetterer, 2002).

^  Apesar do termo "surimi" estar englobado dentro do conceito genérico de

pescado triturado, pode se estabelecer diferenças entre ambos os termos. Desta

forma se entende como "surimi" um produto mais lavado do que o pescado

^  triturado ("minced") e refinado, de tal maneira que a gordura, o tecido conectivo e

^  as proteínas sarcoplasmáticas sejam eliminadas quase que totalmente,

interferindo assim, em menor grau na geleificação das proteínas miofibrilares

(Gómez-Guillén et al., 1997b; Tejada, 1994)

Segundo Tejada et. al. (1995), o "surimi" é comumente usado como

matéria-prima em alimentos processados como embutidos de peixe, hambúrguer

de peixe, presunto de peixe, entre outros. Atualmente, o "surimi" tem servido de

base à elaboração de "kanikama", originário do Japão e de distribuição e

industrialização difundidas mundialmente, elaborado com tecnologia sofisticada

aplicada a este produto que simula a carne de pastas de caranguejo no tocante ao

paladar, coloração e textura fibrosa (Peixoto et al. 2002).

Segundo Morrissey & Tan (2000), historicamente o uso de pescado para a

elaboração de "kamaboko" aparece em documentos escritos nos ano de 1115, no

Japão, e mais tarde, em 1528, encontrado em um livro que descreve o processo
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^  de fabricação de produtos à base de pescado feito tradicionalmente pelos
^  pescadores japoneses que transformavam a carne de peixe em uma pasta que

mantinha-se em boas condições de consumo por mais tempo se fosse

®  repetidamente lavada e em seguida misturada em alguns ingredientes como o sal

^  e açúcar e aquecida no vapor de água.
%

Tendo em vista que tanto o pescado fresco quanto o próprio "surimi"

^  poderiam desnaturar-se muito rapidamente, o processamento integral do "surimi"

^  tradicional japonês era feito logo após o desembarque do peixe (Lee, 1984), pois

^  a capacidade de formação de gel do "surimi" congelado ficava bastante reduzida
^  após o seu descongelamento.

Entretanto, somente no inicio dos anos 1900 esses produtos foram

produzidos comercialmente e sua produção obteve um crescimento rápido, devido

^  ao aumento da oferta de matéria-prima, em conseqüência do emprego de redes
^  de arrasto e de novas tecnologias de pesca (Borderias & Tejada, 1987).

Com o crescimento na suplementação de matéria-prima, a produção

cresceu de 60.000 toneladas em 1910 para 185.000 toneladas em 1940, no

Japão. Durante estes 30 anos as plantas de "kamaboko" aumentaram em numero

mas a capacidade de cada planta permaneceu em pequena escala, com a

produção dependente do trabalho familiar, sendo a matéria-prima basicamente do

dia. Somado a isto, a vida de prateleira dos produtos era menor e dependia da

maior distribuição possível (Suzuki, 1981)

A tecnologia de fabricação de "kamaboko" foi por muito tempo uma arte.

principalmente de mãos experientes. Contudo, em algumas regiões do Japão os

governos locais e centrais iniciaram estudos aprofundado da tecnologia. Segundo

Lee (1984), os protótipos do moinho de pedra e da separadora de carne os quais

são usados atualmente foram inventados entre os anos de 1897 e 1919 (Figura 1).

Logo, uma variedade de equipamentos foram inventados e gradativamente

introduzidos na indústria de "kamaboko" em períodos posteriores.
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Flieteamento

Lavagem

Drenagem Maceraçao

Mistura

Kamaboko

Aquecimento

Figura 1 - Processo artesanal de elaboração de "kamaboko".
Fonte: Lee(1986)
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^  No período pós-guerra o desenvolvimento da indústria ocorreu rapidamente

^  devido ao desenvolvimento da salsicha de peixe. O crescimento deste setor
deveu-se a demanda pelo consumidor, ao suprimento estável de matéria-prima e

^  a longa vida de prateleira do produto (Okada, 1992)

%^  Park & Morrissey (2000) citam que pesquisadores da Estação de Pesquisas
^  Pesqueiras de Hokkaido no Japão, descobriram uma técnica que prevenia a

desnaturaçâo das proteínas no congelamento no músculo de "Alaska pollack "

^  {Theragra chalcogramma). Segundo Hall & Ahmad (1997), a descoberta dos

^  crioprotetores em 1959 possibilitou a estabilização das proteínas do peixe quando
^  estocado na forma congelada e permitiu que o volume de produção do "surimi"

aumentasse bastante, levando a um aumento em escala de cada etapa do

processamento, porém mantendo a base do processo tradicional. Essa técnica

basicamente requer a adição de um carboidrato de peso molecular baixo, tal como

^  sacarose e sorbitol, nas proteínas miofibrilares antes do congelamento. A

5^ presença dos carboidratos permite a estabilização da actomiosina, altamente

^  instáveis durante a estocagem congelada (Suzuki, 1981).

)

'V

O advento do "surimi" congelado revolucionou o método de fabricação dos

produtos à base de "surimi". Com sua disponibilidade ao longo do ano todo, os

fabricantes de produtos de "kamaboko" não ficavam dependentes das capturas

locais no mar japonês e do "surimi" fresco (Flick et al., 1990). Assim sendo, o

"surimi" congelado estabeleceu-se como um indispensável ingrediente para os

produtos á base de "surimi", tendo sido um grande evento no desenvolvimento da

indústria de pescado japonesa.

Depois da introdução do "surimi" congelado, as indústrias puderam estocar

matéria-prima e assegurar sua produção durante todo ano, sem grandes variações

de qualidade e uma programação continua de produção. Os blocos compactos de

"surimi" congelados além de se encontrarem prontos para uso como material
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^  intermediário eram econômicos para transportá-los e estocá-los nas indústrias

_  localizadas na sua maioria nas grandes cidades (Okada, 1992).

1

fTv

Morrissey & Tan (2000), descrevem que a estrutura da indústria tradicional

de "surimi" japonesa foi gradualmente transformada pela mudança na estrutura

das plantas industriais que cresceram e se modernizaram com eficientes e

variados tipos de equipamentos e também pelos avanços tecnológicos de

elaboração e preservação de novos produtos que foram introduzidos a partir da

descoberta dos crioprotetores.

As pesquisas sobre a adição de carboidratos, durante a estocagem

congelada, revolucionaram a indústria. Segundo Suzuki (1981) antes de 1960, a

espécie "Alaska pollack", do Norte do oceano Pacífico, era um recurso largamente

inexplorado. Durante os anos 60 e 70, entretanto, pelo uso de carboidratos, esta

espécie pôde ser usada para satisfazer o incremento da demanda da indústria

japonesa. Consequentemente, a produção e venda no Japão, bem como em

outros países produtores de "surimi" cresceram porque a indústria não estava

mais limitada pela viabilidade da carne de peixe próxima dos recursos pesqueiros.

Desde o inicio dos anos 80, muito interesse tem sido gerado pela indústria

de alimentos análogos, pelo rápido crescimento e popularidade dos produtos à

base de "surimi", especialmente os análogos de caranguejo nos Estados Unidos

da América e na Europa. Características do "surimi" como: a) o sucesso no uso de

espécies de pescado subutilizadas ou inexploradas como matéria prima; b) vida

de prateleira sob congelamento de "surimi" por longos períodos e uma alta

funcionalidade protéica, tem estimulado o desenvolvimento de uma variedade de

produtos à base de "surimi" que podem ser fabricados pela alteração da aparência

e a qualidade alimentar através da aplicação de vários processos tecnológicos e

ingredientes (Lee, 1986).
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^  Porém, a partir do meado dos anos 80 houve um declínio e estagnação da
^  produção industrial de produtos à base de "surimi", que nos anos 60 e 70 manteve

uma média de produção em torno de um milhão de toneladas, começou a declinar

no fim da década de setenta, e chegou a 911.000 toneladas em 1980. Este forte

declínio foi causado pelo aumento da captura durante a primeira metade da

década de 1970, o que reduziu a oferta de "Alaska pollack", destinado à produção

^  de "surimi", nas décadas seguintes (Morrissey & Tan, 2000). Desde então,
regulamentos de pesca acordados entre vários países ficaram estabelecidos nos

^  mares do Atlântico Norte. Além disso, com a criação das 200 milhas de pesca por

^  países aliados restringiu significativamente a pesca destas espécies pelas
^  indústrias japonesas o que levou a um aumento no preço dos produtos à base de

"surimi" e uma diminuição de suprimento de matéria-prima (Lee, 1984).

;

r-v

Por um longo tempo, a história da produção de "surimi" no mundo se

desenvolveu com a indústria processadora de pescado Japonesa, porém, a partir

de 1991, o aumento da produção de "surimi" nos Estados Unidos da América, que

alcançaram perto de 150.000 a 200.000 toneladas, comparada com a produção

mundial as quais alcançaram entre 420.000 a 580.000 toneladas, fizeram com que

o envolvimento do Japão na produção mundial de "surimi" diminuísse. Desde

então esforços tem tido sucesso através de técnicas de marketing avançado

expandindo a indústria dentro do próprio Estados Unidos, bem como na Koréia do

Sul e Europa e atualmente os Estados Unidos da América são os maiores

produtores de "surimi" e o Japão o maior consumidor (Morrissey & Tan, 2000).

Até o presente, um numero de diferentes espécies estão sendo estudadas e

usadas na produção comercial de "surimi". As espécies mais adequadas para

processar "surimi" seriam as com carne branca e baixos níveis de gordura,

porem, espécies de peixes com músculo escuros que participam com 40 a 50% do

total do pescado capturado no mundo poderiam ser de grande interesse no uso

para produção de "surimi" em grandes quantidades (Gómez-Guillén et al., 1997d).
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Assim, espécies de peixes inexploradas de baixo valor comercial podem ser

perfeitamente viáveis para este fim em todo o mundo.

3.2. TECNOLOGIA DE OBTENÇÃO DO "SURIMI".

Na elaboração de "surimi" congelado, as etapas iniciais são idênticas

aquelas para a preparação dos produtos tradicionais de "kamaboko" tais como:

evisceração, separação da carne de espinhas e pele, lavagens, drenagens e em

^  seguida a mistura com ingredientes tradicionais para cada tipo de região e

produto. A diferença real na produção de "surimi" é a produção em escala.

Enquanto uma planta de "surimi" típica tem capacidade para produzir de 10 a 20

^  toneladas de "surimi" por dia, uma grande fábrica pode produzir de 50 a 100

^  toneladas por dia (Borderias & Tejada, 1987).

Desde o inicio da produção de "surimi" congelado no Japão em 1960, novas

técnicas e maquinário tem sido desenvolvidas (Lanier & Lee, 1992). Contudo, a

^  maior parte das técnicas usadas para a elaboração de "surimi"é uma versão

moderna da metodologia original japonesa (Figura 2). Esta técnica moderna tem

sido desenvolvida através de cooperações bem sucedidas entre tecnologos de
1

^  pescado, processadores de peixes, companhias de pesca e componentes de

governos.

Uma destacada vantagem destas novas técnicas é a maior flexibilidade de

processamento, que propicia maior facilidade do controle da textura, sabor, aroma

e estabilidade do "surimi", conforme o tipo de produto desejado e de pescado

utilizado, além de propiciar maior rendimento da parte comestível do pescado

(Toyoda et al., 1992).

Os equipamentos e maquinário para produção de "surimi" tem se

desenvolvido através das melhorias nos equipamentos que processam

"kamaboko"
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Fase 1: Obtenção de "mínced"
PEIXE FRESCO

AGUA FRESCA

MAQUINA DE

FILETEAMENTO

LAVAGEM

^ Cabeça, vísceras.
^ e carcaça.

DESCABEÇAR
EVISCERAR

LAVAGEM

RETIRADA DA PELE CARNE SEPARADA

MECANICAMENTE

Fase 2: Obtenção de "surimi'
Água Fresca

(+ sal na ultima lavagem)

Estágios Adicionais (Desde 1959)
Crioprotetores

LAVAGEM (3X)

REFINAMENTO

DESIDRATAÇÃO

Figura 2 : Processo moderno de elaboração de
"surimi".

HOMOGENEIZAÇÃO

CONGELAMENTO / ESTOCAGEM
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(Lanier & Lee, 1992). Isto inclui peças de equipamentos como lavadores de

peixes, descamadores, vários tipos de separadores de carne de grande

^  capacidade, tanques de lavagens, peneiras rotatórias, refinadores e decantadores.

#  A introdução de alguns destes equipamentos aumentaram a eficiência de

^  produção do "surimi" ( Morrissey & Tan, 2000).

^  Segundo Alvarez et al. (1995) o processo de elaboração de produtos de
"kamaboko" a partir da utilização da pasta base ("surimi") é realizado através da

^  obtenção de um gel forte onde um complexo de várias trocas químicas e fisico-

^  químicas das proteínas do músculo forma uma estrutura de rede. Para que se
obtenha um gel forte deve-se levar em consideração que cada passo do processo

^  seja realizado com paciência e cuidado.

Portanto, neste capítulo será feita uma revisão da metodologia utilizada nas

diferentes etapas do processo de elaboração do "surimi" como é atualmente

rx aplicado às espécies de pescado, focalizando fatores que podem ser

considerados e controlados para assegurar a qualidade de fabricação,

independentemente da espécie a ser processada.

''■V
f

3.3. SEQÜÊNCIA DA TECNOLOGIA DE PROCESSAMENTO

3.3.1. ETAPAS DE OBTENÇÃO DA PASTA.

3.3.1.1. SELEÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA.

O pescado destinado à obtenção do "surimi" deverá ser composto de

espécies com potencial para tanto (Suzuki, 1981). O sucesso na obtenção e a

qualidade do "surimi" dependerá de vários fatores tais como; frescor da matéria-

prima, do método de pesca, época de captura, composição química e tamanho da

espécie. Estes fatores podem causar interferência na habilidade de formar géis

termoestáveis (Kudo et al., 1973).
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As fontes de matéria-prima para elaboração de "minced fisb" ou "surimi"

podem ser aparas e restos musculares das operações de filetagem manual, bem

^  como do músculo íntegro das espécies de peixes sub-utilizadas, principalmente

^  devido à dificuldade no processamento, aceitabilidade, ou problemas relacionados

®  à presença de espinhas no músculo ou ainda por suas características de odor e
^  sabor devido ao hábito alimentar do consumidor (Borderías & Tejada, 1987). As
^  espécies de pescado utilizadas para a elaboração de "minced físh" ou "surimi" são

®  aquelas cujas proteínas tenham maior capacidade de formação de gel e que

®  ofereçam maior disponibilidade de captura (Tejada, 1994).

A qualidade e o frescor são os requisitos mais importantes da matéria-prima a

^  ser processada em "surimi", independentemente da espécie (Lee, 1986). No

pescado destinado à fabricação de "surimi", é necessário a observação da

maneira como o material é manipulado durante o armazenamento, e o tempo de

permanência em gelo entre a captura e o processamento, que influencia na

qualidade do gel no produto acabado. Sob nenhuma circunstância o pescado deve

ser armazenado fora do gelo até ser processado (Hall & Ahmad, 1997).

Vários autores (Hall & Ahmad, 1997; Borderías & Tejada, 1987; Morrissey &

Tan, 2000), insistem na avaliação sensorial e análises físicas e químicas para

garantir o frescor do pescado e na sua conseqüente habilidade de formação de

gel, que é a propriedade mais importante do "surimi",

3.3.1.2. CLASSIFICAÇÃO E LIMPEZA DO PESCADO.

Segundo Park & Morrissey (2000), a matéria prima destinada à elaboração

de "minced", antes de ser processada deve passar por uma triagem onde serão

retirados resíduos captados junto às redes, e posteriormente lavados para retirar

substâncias indesejáveis, como limo da superfície, areia e outros. É também

interessante, para algumas espécies, a retirada das escamas para que estas não

se acumulem na máquina separadora durante o processamento.
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^  Após O processo de evisceraçáo a carne deve ser separada da pele e
^  espinhas através de máquinas apropriadas. O músculo escuro não deve estar

incluído quando se quer obter um "surimi" de alta qualidade (Hultin & Kelleher, 2000).

_  O pescado triturado obtido, termo chamado na língua japonesa de

^  "OTOSHIMI", se apresenta como pequenas partículas com cerca de 3-5 mm de

®  diâmetro. A pressão utilizada no separador de carne influência diretamente no

®  rendimento do "minced", bem como no rendimento do "surimi" congelado. A fim de

^  produzir um "surimi" congelado com alto rendimento é importante separar a carne
^  lentamente (Suzuki, 1981).

" y

^  Como produto intermediário, o "minced" recebe atualmente enorme

atenção. A partir dele é obtido o "surimi" e outros produtos. É um produto triturado,

obtido mecanicamente, e praticamente isento de pele e ossos. Como todas as

espécies de pescado são potencialmente aptas à obtenção de "minced", os

)  estudos têm proposto a exploração da mistura de várias espécies, para atender

diferentes propósitos, levando-se em consideração as seguintes etapas: lavagem

ou não de "minced" com água, adição de aditivos contra oxidação lipidica e

desnaturação protéica (Hultin & Kelleher, 2000).

y

A polpa ou carne mecanicamente separada é o músculo integral (carne

escura e clara), livre de espinhas, ossos, pele e escamas. Esta carne apresenta

coloração avermelhada pela própria pigmentação (hemopigmentos), descolorindo-

se facilmente, sendo muito instável quando misturado com sal e outros

ingredientes (Jáuregui & Baker, 1980).

Segundo Hultin & Kelleher (2000), os produtos feitos a partir da carne de

pescado separada mecanicamente (CPSM), podem criar uma moderna concepção

de consumo de pescado, diversificando a utilização de matéria-prima e diminuição

de perdas no processamento industrial.
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3.3.1.3. DECAPITAÇÃO E EVISCERAÇÂO.

A preparação da matéria prima é realizada a partir de uma prévia lavagem

antes do corte. A forma e posição do corte devem ser feitos levando-se em

^  consideração fatores como o tamanho e forma da espécie utilizada, o balanço
entre o rendimento, a qualidade, o tamanho e a capacidade da máquina

separadora de espinhas, podendo ser em forma de filés com ou sem pele ou

#  ainda aberto (espalmado) na forma "borboleta", aberto pelo dorso (Toyoda et al.,

1992).

^  Após o descabeçamento e a evisceraçâo é fundamental realizar uma
lavagem minuciosa de cada uma das peças com a finalidade de eliminar

completamente restos de vísceras, peritôneo e sangue para não afetar as

propriedades de formação de gel do "surimi" e para diminuir as enzimas

proteolíticas (proteinases) que se mantém ativas durante o armazenamento

congelado e diminuir ainda a presença de microorganismos deterioradores.

Membranas escuras e escamas devem também ser completamente removidas,

^  para evitar coloração indesejável que deprecia a aparência e a qualidade do

"surimi" (Jiang et al., 1986).

De acordo com Hultin & Kelleher (2000), existem vários métodos para

preparar o peixe antes da separação mecânica da carne. A primeira é remover a

cabeça, eviscerar, limpar minuciosamente as paredes do abdômen (barriga). A

outra é filetear os peixes e separar mecanicamente os filés.

Na elaboração de "surimi" de "Pacifc whiting" (Micarulous productus), a

remoção dos filés devido às altas concentrações de manchas escuras associadas

aos parasitas "myxosporidean" é indispensável para prevenir a desvalorização do

produto. Park & Morrissey (2000) reportaram que 4-5% de Pacifc whiting

(Micarulous productus), podem ter este defeito, as quais são visíveis. Embora eles
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não apresentem problemas de segurança para a saúde, são rejeitados por não

serem aceitos por razões estéticas.

3.3.1.4. SEPARAÇÃO MECÂNICA DA CARNE DO PEIXE

_  Separadores mecânicos da carne de peixe, desenvolvidas por companhias

japonesas, inglesas e norte americanas, são maquinas sanitariamente modernas

que removem virtualmente toda a carne do esqueleto do peixe preparado

®  apropriadamente (Lee, 1984).

^  Porém Lanier & Lee (1992) citam que todas as máquinas separadoras,
^  independentemente do "desing", dependem de um princípio de força suave

^  através de um cilindro perfurado ou tela no interior de um tambor, permitindo que

espinhas de peixe, cartilagem e pele sigam para o exterior sendo raspados para o

outro lado. Para prevenir que a pele passe através do tambor, o diâmetro das

perfurações não deverão se maiores do que 3-4mm .

Segundo Park & Morrissey (2000), os separadores de carne ou

desossadora podem ser utilizados na indústria do pescado para os seguintes

propósitos. O primeiro é para recuperar o máximo possível a carne deixada na

carcaça após o processo de filetagem. No segundo são utilizadas espécies de

baixo valor comercial algum ou que não podem ser industrializadas por

J  equipamentos convencionais, devido ao seu tamanho e forma. Assim, a carne de

pescado separada mecanicamente (CPSM) surge como uma alternativa

importante para suprir a demanda do mercado.

Durante a etapa da separação mecânica, bastante água é usada para

separar os filés das partes indesejáveis do peixe. Fábricas flutuantes, onde a

desalinização é cara, comumente usa água do mar refrigerada durante este

passo. Entretanto, nas fábricas em terra firme torna-se mais prático e barato pois

normalmente utiliza-se água potável e refrigerada (Lee, 1986).
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Park & Morrissey (2000), citam que a produtividade e qualidade do "surimi"

dependerá do diâmetro dos orifícios do cilindro, e isto influenciará na quantidade

de água a ser adicionada na etapa de lavagem dificultando sua drenagem. O

diâmetro dos orifícios variam em média entre 3 a 7 milímetros, e são escolhidos de

acordo com o tamanho e qualidade do peixe. Maior produtividade ocorrerá se o

peixe for colocado na separadora com o lado da carne voltada para o cilindro,

evitando que a pele não forme uma barreira e dificulte a separação. Dependendo

do tamanho da peças de peixe as barbatanas deverão ser cortadas para aumentar

a área de superfície de contato com o cilindro.
%

" :y
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3.3.1.5. PROCESSO DE LAVAGEM

Lavagem é um dos pontos mais pontos críticos na fabricação de "surimi". O

maior objetivo da lavagem da carne é remover as proteínas sarcoplasmáticas,

lipídeos, sangue e outras substâncias solúveis, concentrando as proteínas

miofibrilares. Além disso, a textura do produto final é melhorada quando essas

^  impurezas são removidas pela lavagem (Park & Morrissey, 2000; Okada, 1992;

Lanier & Lee,1992; Lee, 1984),

^  No Quadro 1, Lanier & Lee (1992) destacam as diferenças entre a polpa

não lavada e o "surimi", comparando as modificação nos constituintes químicos

após as etapas de lavagem.

Uma lavagem eficiente torna-se a mais importante etapa do processamento

do "surimi", pois a partir desta eficiência o produto final deve atingir a máxima

força de geleificação, bem como melhorar sua cor e o odor. Muitos dos problemas

com a cor, sabor, e odor que são desenvolvidas no "minced" podem ser

minimizados ou eliminados quando lavados corretamente (Medina & Garrote,

2002).

Lin & Park (1997), demonstraram que aproximadamente dois terços do

músculo de peixe é constituído de proteína miofibrilar, as quais são os primeiros
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componentes na formação da estrutura tridimensional do gel. O outro terço

consiste em sangue, mioglobína, gordura e proteínas sarcoplasmáticas, que

interferem na qualidade final do gel de "surimi". Consequentemente, a lavagem,

com remoção destes componentes indesejáveis, melhora a qualidade do "surimi"

através da concentração das proteínas miofibrilares elevando o tempo de vida útil .

Quadro 1 - Diferenças entre os constituintes químicos do "minced" e do "surimi".

Constituintes

"Minced"

(%)
"Surimf"

(%)

Proteínas totais

• Miofibrílares

17,0

70,0 - 75,0

12,0 -17,0

100,0

T
•  Sarcoplasmáticas 20,0 - 25,0 =0

Nitrogênio não protéico - NNP 0,5-1,5 =0

¥ Lipídeos 0,5 - 30* =0

Açúcares =1 8,0

y
Polifosfatos =0 0,2

Umidade 60,0 - 80,0 75,0 - 80,0**

* Depende da espécie e da época de captura.
** Depende do processo
Fonte; Lanier & Lee (1992)

Portanto, deve-se levar em consideração os seguintes pontos para se obter

um "surimi" de melhor qualidade: a) a proporção de água e polpa; b) o numero de

lavagens; c) a temperatura da água de lavagem; d) o tempo de agitação da polpa

com a água; e) o tempo para decantar a polpa e; f) a eficiente eliminação da água

de lavagem (Lin & Park, 1997).

Hultin & Kelleher (2000) citam que a proporção de água e polpa deve ser 3

a 5 vezes o volume de água em cada lavagem, e que a temperatura da água

deverá ser sempre abaixo de 10 °C, o ideal é que seja mantida em torno de 5 °C.

Segundo Borderías & Tejada (1987), O numero de lavagens irá depender da

matéria prima utilizada e do uso final a ser dado ao "surimi". ou seja. o tipo de
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produto que se deseja elaborar. Para elaborar produtos análogos de alimentos

marinhos é necessário uma polpa bem branca devendo ser lavada pelo menos 4

^  vezes. Mas para produtos consumidos fritos (hambúrgueres e palitos de peixe)

@  apenas 2 lavagens sâo suficientes.
9

^  Comumente são utilizados 0,1 - 0,3% da mistura de sal e cloreto de cálcio

^  (CaCb) na última lavagem para facilitar a remoção da água durante esta etapa

9  através de centrifugação que removerá em torno de 5 a 10% dos sólidos (Lin &

®  Park, 1996; Lanier & Lee, 1992; Suzuki 1981).

ír\

í»

Segundo Montero et al. (1996) e Nunes et al. (1992), juntamente com a água

são eliminadas substâncias solúveis e também gordura. Atualmente várias

^  pesquisas tem demonstrado que para espécies gordas são utilizados equipamentos
dotados de sistema á vácuo para remoção eficiente da gordura.

3.3.1.6. BENEFÍCIOS DA LAVAGEM

A lavagem com água é um processo necessário na fabricação de "surimi",

pelas seguintes razões:

a) A capacidade formadora de força de resistência o gel ("ashi") será máxima.

b) Inibe a desnaturação protéica devido ao congelamento, o qual corrobora a teoria

de que o mecanismo de desnaturação protéica por congelamento é causada pela

crioconcentração dos sais contidos no músculo.

c) Eliminação da proteína hidrossolúvel da carne do pescado para concentrar as

proteínas miofibrilares.

d) Remover vários componentes que possivelmente podem desnaturar as proteínas

durante o congelamento, por exemplo, enzimas, sais minerais, bases voláteis.

e) Remover o sangue, pigmentos musculares e lipídeos da carne do pescado que

escurecem o "surimi".

A remoção de proteína sarcoplasmática aumenta a concentração de

proteína miofibrilar, que são as principais responsáveis pela formação de gel. As

substâncias não protéicas são conhecidas como substâncias que aceleram a
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desnaturação protéica durante o armazenamento. A quantidade com que estas

substâncias solúveis indesejáveis são removidas do peixe moldo é uma função de

^  vários fatores, incluindo a qualidade e temperatura da água, o grau de agitação e

®  o tempo de contato entre a água e as partículas da carne de peixe (Lanier & Lee,

^  1992).

^  Os equipamentos utilizados na processo de lavagem podem ser operados
@  em um sistema contínuo ou pode ainda serem realizadas em tanques isolados.

®  Geralmente os tanques utilizados para a lavagem possuem pás rotatórias

^  automáticas que são acionadas quando a água atinge o nível desejado. O "surimi"
^  preparado com quantidade insuficiente de água pode deteriorar-se rapidamente

durante o armazenamento congelado.

3.3.1.7. CICLOS E TEMPO DE LAVAGEM

O numero de ciclos de lavagens e o volume de água varia com a espécie

de peixe, frescor do peixe, tipo de unidade de lavagem e da qualidade desejada

do "surimi". Em algumas pesquisas, no processo de lavagem, a relação

água/minced varia de 3:1 a 8:1. Entretanto, num processo comercial, são

utilizados lavagens intermitentes com continua agitação para acelerar a remoção

das substancias solúveis em água. Sendo assim impossível mensurar esta relação

no processo continuo. Lin & Park (1997) reportaram que para uma operação em

pequenas unidades de fabricação são necessários cerca de 30 litros de água de

lavagem para produzir um kg de "surimi".

Lm & Park (1997), introduziram uma linha de lavagem em dois estágios

eliminando um terceiro estágio, pela adição de uma mistura estática da substância

pipeline. Esta técnica minimizou o tempo de contato entre a água de lavagem com

a carne reduzindo a quantidade de água de lavagem exigida. Contudo, desde a

primeira demonstração em escala piloto em 1985 não tem sido aceito

comercialmente a instalação deste tipo de sistema. Consequentemente, mais
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pesquisas terão que ser realizadas para que seja alcançada alternativa de

lavagem mais eficiente.

@  Para Chen et al. (1997) o número de lavagens irá depender da espécie,

®  composição e qualidade do peixe a ser processado. Contudo, a extração dos
@  .componentes solúveis em água parece ser mais uma função do tempo de

^  agitação do que da proporção entre carne e água. Lin & Park (1997) completam
explicando que a proporção de proteínas extraídas aumenta substancialmente

®  com o tempo de lavagem entre 9 e 12 minutos, indicando que três lavagens de 5

minutos cada, com agitação, são consideradas adequadas, sendo que o tempo de

contato entre a polpa e a água não pode ser muito prolongado, pois a carne do

pescado vai absorvendo água, o que dificulta sua remoção, posteriormente.

r%

Park & Morrissey (2000), mostram que o processamento de peixes magros

de carne clara com três ciclos de lavagens na proporção de três litros de água

íTs para um quilograma de polpa de peixe pode ser suficiente com relação a formação

de gel. Entretanto, esta proporção pode não ser suficiente para remover

completamente o odor e cor acinzentada da carne de peixes gordos com carne

escura.

3.3.1.8. QUALIDADE DA ÁGUA

Segundo Lee (1986), os mais importantes fatores de qualidade associados

com a água de lavagem são temperatura, dureza ou conteúdo de minerais, pH e

salinidade A força iônica presente na água de lavagem influencia na sua remoção

da carne durante a drenagem, e em águas de baixa força iônica o produto final

será um "surimi" com concentração de umidade elevada.

Dentre os fatores citados talvez o que mais influencia na qualidade da carne

lavada é a temperatura da água durante a lavagem, para tanto, durante esta etapa

torna-se necessário que esta temperatura não ultrapasse os 10 °C pois além de
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controlar a quantidade de microorganismos ela protege a termoestabilidade das

propriedades funcionais das proteínas e a habilidade de formação de gel (Suzuki,

1981; Lee. 1986).

®  O controle da temperatura da água é crítico para a produção de "surimi" de

alta qualidade, pois cada espécie de peixe tem sua própria termoestabilidade, que

^  está relacionada com a adaptação fisiológica ao meio onde vive. A relação entre
@  espécies e termoestabilidade da ATPase-actomiosina, sugere que peixes de

@  águas mornas podem tolerar temperaturas mais elevadas (Lin & Park, 1997).

Grandes volumes de água são usados em todos os estágios da produção

do "surimi" e apresentam problemas em termos de pré-tratamento rigoroso da

água. A redução no volume rigoroso de água usada pode ser conseguida,

aplicando uma quantidade apropriada de água/carne nos ciclos de lavagem e pela

reciclagem da água utilizada, exceto a primeira água de lavagem, a qual carrega a

maior contaminação e maior quantidade de sangue (Lee, 1986).

O

^  O risco de poluição ambiental com a água residual de lavagem da carne

pode ser reduzido pela remoção das proteínas solúveis em água por floculação,

^  flotaçào de ar ou, mais recentemente, por ultrafiltração, todo o material recolhido

pode ser usado para alimentação animal (Hall & Ahmad, 1997).

3.3.1.9. ELIMINAÇÃO DO EXCESSO DE ÁGUA - DRENAGEM

Após a lavagem, devido a absorção de água, a pasta se apresenta

entumecida, tomando-se necessário eliminar este excesso. Para isto, existem

equipamentos apropriados para realizar esta etapa, que utilizam vários tanques

cilíndricos onde a água é extraída por centrifugação. A drenagem por centrifugação

remove pequenas partículas de carne que não são retiradas no processo de

lavagem, exigindo cuidados ao se operar o equipamento (Park et al., 1997).
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O conteúdo de água contido no "surimi" após a drenagem determina a

^  qualidade padrão do produto final. Segundo Suzuki (1981), para algumas espécies
^  de peixes pelágicas a concentração de umidade é de 77,0% e recebe a

®  classificação especial; 78,0% o "surimi" é de primeira classe e; 79,0% "surimi" de

®  segunda classe. De maneira geral os fabricantes de "surimi" classificam o
conteúdo de umidade de 83,0% para o "surimi" de classe especial; 84,0% para o

de primeira classe e; 85,0% para o "surimi" de segunda classe. Para alcançar

@  maior produtividade e qualidade no produto final o "surimi" deve apresentar

®  umidade em torno de 80,0% e a temperatura da carne abaixo de 10®C.

^  Lin & Park (1997), afirmam que após cada lavagem da carne é necessário
retirar a água com ajuda de uma prensa ou centrífuga, para uma posterior

^  lavagem, e com isso a perda de pequenas partículas através da filtragem pode

^  chegar a 8% do peso inicial da carne moída.

r% Por outro lado a água eliminada deve ser convenientemente tratada,

O  segundo a legislação local de efluentes. Atualmente também se investiga a forma

de recuperar a gordura, partículas de músculo e a proteína solúvel para ser

utilizada no consumo humano (Suzuki, 1981).

3.3.1.10. REFINAMENTO

Após o final da drenagem algumas partículas indesejáveis como espinhas.
o

escamas, tecido conectivo e pele ainda permanecem na carne e são removidas

com o uso de um refinador dotado de um tambor com perfurações entre 0,5 - 1,2

mm para reter estas possíveis impurezas.

Segundo Toyoda et al. (1992), a carne de peixe drenada é colocada dentro

do refinador, e é seletivamente forçada a passar através das perfurações. A carne

branca e macia emerge da parte da frente do refinador, aparecendo no final do

refinador parte da carne mais escura, com textura endurecida e de qualidade
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inferior. Materiais duros, tais como espinhas e escamas que não podem passar

^  através das perfurações são eliminadas através da parte posterior do refinador. A
^  carne eliminada contém grande proporção de proteína miofibrilar podendo ser
@  reaproveitada com novo refinamento. O produto resultante do segundo
®  refinamento é sempre de qualidade inferior. Esta etapa é realizada levando-se em

consideração a qualidade do produto final pela remoção de todas as impurezas e
ao mesmo tempo pelo rendimento exigido.

®  3.3.1.11. ESTABILIZAÇÃO DO "SURIMI" COM CRIOPROTETORES

®  . . . .^  A adição de crioprotetores é importante para atingir a maxima
funcionalidade do "surimi" congelado, porque o congelamento induz à

®  desnaturação e agregação protéica. É importante nesta etapa a eficiente e
^  uniforme mistura dos aditivos com a carne no menor tempo possível (Park &
O

Morrissey, 2000; Lanier & Lee, 1992)

Originalmente os crioprotetores foram incorporados ao músculo com a

utilização de um "cutter" (Lee, 1984). Hoje, há vários tipos de "cutteres" que são
utilizados pela eficiência na distribuição uniforme dos crioprotetores além da
manutenção da temperatura abaixo de 10°C durante a operação. Práticas

comerciais para misturar os crioprotetores levam de 6 a 21 minutos evitando que a

temperatura da mistura ultrapasse 10 °C que afeta a funcionalidade protéica (Yoon

etal., 1991).

Segundo Suzuki (1981), a proporção dos aditivos crioprotetores com

respeito a polpa lavada drenada dependerá de cada fabricante. Em geral é
utilizado entre 0,2 a 0,3% de polifosfato, 4,0% de sacarose e 4,0% de sorbitol. Os

polifosfatos são comumente usados para acentuar os efeitos dos crioprotetores e
carboidratos, e são comumente adicionados na proporção de 50,0% de polifosfato

de sódio e 50,0% de pirofosfato de sódio. Em seguida a polpa misturada com
crioprotetores é enfermada em blocos retangulares com pesos variados e
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colocados em sacos plásticos coloridos, rotulados e então levados para o

^  congelamento.

Desde 1991, no processamento comercial de "surimi" são utilizados

inibidores de enzimas, tais como plasma de proteína de bife, clara de ovo,

concentrados protéicos ou extratos de batata em conjunto com os crioprotetores,

@  com a finalidade de realçar a força do gel e da cor. É comum o uso de inibidores
#  enzimáticos formulados com sacarose, sorbitol, de tripolofosfato de sódio e

®  pirofosfato tetrasódico, compostos de cálcio (lactato de cálcio , sulfato de cálcio
^  citrato de cálcio e caseinato de cálcio), bicarbonato de sodio, monoglicerídeo ou

0  diglicerideo, e particularmente óleo de canola hidrogenado (Lin & Park, 1997).

^  Pela avaliação de Lanier e Lee (1992), a formulação destes ingredientes

variam dependendo da empresa, embora possam ser encontradas diferenças na

^  formulação de uma empresa para outra. Não é necessário adição de inibidores
r% enzimáticos ou compostos de cálcio antes do congelamento do "surimi",

O  especialmente porque os compostos de cálcio podem acelerar a desnaturação

protéica durante a estocagem congelada. Entretanto, estes compostos podem ser

adicionados quando a pasta de "surimi" for preparada para realçar a força do gel.

n  3.3.1.12. CONGELAMENTO E EMBALAGEM

O tempo de congelamento do "surimi" dependerá tanto da forma e tamanho

dos blocos, quanto do tipo de congelador a ser utilizado, seja de ar forçado ou em

congeladores de placas esse tempo é em média de aproximadamente 2 a 3 horas

até que a temperatura no centro chegue a pelo menos -25 °C. Após o

congelamento os blocos são inspecionados por detetores de metais sendo

embalados em caixas de papelão de 5 ou 10 kg e em seguida estocados.
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3.4.GELEIFICAÇÃO

#

#

m

#

m

m

^  A geleificaçâo é uma propriedade funcional das proteínas, dependente da

®  interação proteína-proteína, que constituí a base da fabricação de produtos

®  análogos elaborados a partir de "surimi" ou de pescado triturado. E o gel obtido,
por definição é um estado da matéria intermediário entre sólido e líquido,

composto de uma série de "cadeias" entrecruzadas umas ás outras, para criar

#  uma rede tridimensional imersa em um meio líquido (Lee, 1984). O gel formado de

®  "surimi" ou do pescado triturado e lavado é um hidrogel, pois é constituído por uma

^  matriz contínua com água em seu interior (Lanier, 2000; Montero et. aí., 1999a;
^  Gòmez-Guillén et al.. 1997a; Careche, 1995; Jiménez-Colmenero et al., 1994; Lee

1984; Suzuki, 1981).

Diferentes pontos de vista tem sido utilizados para definir o gel obtido do

^  pescado. Stone & Staniey (1992), explicam que a gelatinização significa a
fs formação de uma rede contínua as quais exibem um certo grau de ordem, e ao

^  contrário de uma coagulação, é uma agregação ao acaso da proteína que inclui

também a sua desnaturação.

O

4-^ Géis de proteína de pescado são considerados por Lanier (1986) como

sendo "hidrogéis" formados por ligações cruzadas quando proteínas são dispersas

em água, formando em seguida uma matriz tridimensional contínua as quais

aprisionam água no seus espaços interiores. A função das proteínas em tais

sistemas é ligar a gordura e a água para formar uma emulsão. Enquanto essas

propriedades são freqüentemente vistas como funções separadas da molécula

protéica, alguns pesquisadores as vêem como uma conseqüência da capacidade

dispersivas das proteínas quando gelatinizadas, para atrair um grande volume da

fase continua, seja ela lipídios ou água (Sharp & Offer, 1992).

Historicamente a produção comercial de géis de pescado teve inicio no

Japão com o crescimento da indústria de pescado triturado a partir dos anos 50

quando houve a produção em grande escala de salsicha de peixe, porém foi
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somente nos anos 60 que esta indústria obteve maior crescimento graças a novos

conhecimentos técnicos sobre o prolongamento da vida útil do pescado triturado

como matéria-prima congelada (Okada, 1992).

®  Nos países ocidentais, o interesse pelos produtos geleificados de pescado

triturado iniciou nos anos 80, através da comercialização de análogos de

caranguejo. A principal causa que motivou o desenvolvimento deste tipo de

indústria foi a possibilidade de comercializar espécies subutilizadas (Lee, 1984).

®  Segundo Montero et al. (1999a), as proteínas de pescado são conhecidas
^  como sendo altamente funcionais e dentre estes atributos a capacidade de formar

gel tem recebido muita atenção nos últimos 40 anos em função do uso crescente

®  de pescado triturado. Da mesma maneira, Stone & Staniey (1992), citam que nos

^  últimos 30 anos houve mudanças de hábitos no consumo de produtos de pescado
_  e O crescimento deste consumo tem promovido grande interesse sobre

gelatinização de produtos á base de pescado, principalmente daqueles elaborados

com espécies subutilizadas.

O

por questões econômicas. Tanto que, em algumas partes do mundo, nos últimos

anos, ocorreu uma depleção dos estoques tradicionais de peixes destinados a

produção de filés, o que levou ao desenvolvimento de produtos elaborados a partir

do pescado triturado, que foram projetados para serem produtos semelhantes

àqueles elaborados a partir de filés inteiros (Hall & Ahmad, 1997).

Nos países orientais, principalmente no Japão, o músculo triturado sempre

foi utilizado para maximizar a capacidade de formação de gel da proteína

miofibrilar das espécies, visando a textura obtida com as proteínas geleificadas do

pescado, favorecida pelos hábitos de consumo japonês (Tejada, 1994). Sendo

assim, a viabilidade na gelatinização dependente das espécies e a necessidade

Desta maneira, a funcionalidade das proteínas do músculo tem sido

utilizadas na manufatura de produtos triturados de pescado nos países ocidentais.
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de maximizar a utilização de matérias primas tem estimulado numerosos estudos

visando a esclarecer o papel das proteínas do músculo nesse processo.

®  3.4.1. A GELEIFICAÇÃO E SUAS APLICAÇÕES

/A

^  As proteínas do peixe são instáveis ao aquecimento durante o

^  assentamento, a influência do sal adicionado e da temperatura, as proteínas se
#  desdobram expondo resíduos de aminoácidos formando ligações hidrofóbícas

®  intermoleculares. Esta é uma das razões porque as proteínas do peixe formam

géis em condições onde outras proteínas não formam (Lanier, 2000; Tejada, 1994;

^  Hastings et al.,1990; Labuza & Busk, 1979).

Para a formação do gel característico do pescado, o "minced" obtido deverá

^  estar isento de resíduos das vísceras, pois a presença de microorganismos e
^  enzimas proteolíticas interferem e dificultam a capacidade de geleificação
^  (Roussel & Cheftel, 1990; Reppond et al., 1995; Stone & Staniey, 1992).

^  Gómez-Guillén et al. (1997b) propõem que quando a capacidade de

geleificação de uma espécie é alta, sem que para isto tenha que ser lavada mais

de uma vez, torna-se economicamente mais viável ocorrendo grande redução nos

O  custos de produção.

A geleificação da carne de pescado triturada, permite a obtenção de géis de

características aceitáveis, e constituem-se na base para a elaboração de grande

variedade de análogos ou de novos produtos, com valor agregado. (Goméz-

Guillen et al., 1997c).

Neste sentido, Okada & Nakayama (1961) já comentavam que a

comercialização de diversos produtos elaborados a partir de pescado separado

mecanicamente se expandiram como conseqüência de uma demanda por

produtos como porções de pescado empanado, fishburguer, bolinhos dentre
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outros. A utilização de misturas de pedaços de filés e músculo picado também

podem ser utilizados para a elaboração de filés reconstituídos, empanados e

outros produtos (Lee, 1984).

%

®  3.4.2. características DA GELEIFICAÇÃO

^  Hall & Ahmad (1992) mostraram que a capacidade de formação de gel

^  depende de vários fatores dentre os quais destacam-se a qualidade e frescor da

matéria-prima, da qualidade e quantidade das proteínas actina e miosina, das

_  alterações ocorridas durante a estocagem congelada e se cada etapa para a

elaboração do "surimi" tenha sido realizada de forma correta.

O processo de obtenção destes produtos é realizado através da formação de

gel-kamaboko onde um complexo de várias trocas químicas e físico-químicas da

proteína do músculo provocam uma modificação na sua estrutura obtendo-se um

^  gel. A força do gel se forma somente se cada etapa do processo é realizado com

cuidado e também se as proteínas miofibrilares do músculo possuírem qualidades

necessárias. Esta capacidade depende de vários fatores, sendo muito difícil

determinar se pode ou não formar "kamaboko" a partir de uma determinada espécie

de pescado através de métodos químicos, sendo porém a forma mais segura e

O  simples a utilização de amostras de pescado como matéria-prima e fazer o

"kamaboko" (Suzuki, 1981).
O

O

Segundo Okada, (1992), o primeiro passo para formar gel-kamaboko é

converter a proteína miofibrilar do músculo em um "sol" pela ação do sal. Quando

se mistura o músculo com 2,0 a 3.0% de NaCI, se transforma numa pasta viscosa.

Esta mudança se produz pela alta retenção da água da proteína miofibrilar

^  dispersa.

Ferry 1948 apudTé\aáa (1994) propôs uma explicação para o processo de

geieificaçâo térmica das proteínas em duas etapas. Na primeira etapa as

BieUOTECA GO I..PA
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proteínas se desnaturam termlcamente provocando trocas conformacionais e, na

segunda fase, as proteínas desnaturadas se agregam, sendo essencial a

existência de um equilíbrio entre as forças atrativas e repulsivas. Este fenômeno

^  de agregação, responsável pela formação de uma estrutura tridimensional, exige

®  que as moléculas participantes interajam em pontos específicos, produzindo uma
^  orientação molecular progressiva, que pode ocorrer com relativa lentidão.

®  O grau de ordenamento alcançado durante o processo de geleificação

®  depende de uma série de fatores, entre os quais cabe destacar o tratamento
térmico aplicado. Uma velocidade de aquecimento excessivamente elevada não

^  daria tempo suficiente para moléculas se orientarem adequadamente, dando como
^  resultado uma matriz descontínua, não característica de uma rede (Mulvihill &

^  Kinsella, 1987). Stone & Staniey (1992), citam outros fatores que também

condicionam a natureza do gel tais como: tipo e estado da proteína; concentração

^  protéica; pH e força iônica.

^  Para que se tenha uma correta geleificação, é imprescindível realizar

homogeneização do músculo picado com sal (NaCI), que permite dissolver a

proteína miofibrilar e facilitar a polimerização (Suzuki, 1981). Entretanto, estudos

^  mais recentes demonstram que as proteínas miofibrilares de algumas espécies de
peixes permanecem solúveis a baixas forças iônicas a qual permite sua

^  geleificação com baixa concentração de NaCI, ou ainda na sua ausência (Lanier,

1986; Wu et. al., 1991). Segundo Gómez-Giuilén et al. (1997e), os níveis de NaCI

geralmente empregados para a obtenção de produtos geleificados se situam em

torno de 2,5 a 3,0% do peso inicial do músculo triturado.

Após a fase de homogeneização do músculo com sal, a miosina solta-se e

combina simultaneamente com os filamentos de actina para formar actomiosina.

Ambas, miosina e actomiosina, realizam um papel fundamental na geleificação do

músculo triturado e são as principais responsáveis pelas diferenças entre as
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%^  diferentes espécies de peixes, principalmente a porção correspondente a cadeia
^  pesada da molécula de miosina. (Niwa, 1992; Lanier et al., 1982).

^  A homogeneização do triturado do músculo com sal, permitirá adequada

I® solubilização da proteína, necessária para o desenvolvimento de gel elástico pelo
^  tratamento térmico. De outra maneira e também com vistas á elaboração de géis

com baixo conteúdo em sódio pode ocorrer pela substituição do NaCl por KCI

(Lee,1984).

^  Estudos mais recentes identificaram novos métodos para a

^  homogeneização favorecer a geleificação, como a adição de certa quantidade de
bicarbonato de sódio ou a não introdução de ar durante o processo de trituração

(Stone & Staniey, 1992),
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Surímí + Sal

Mistura a temperatura
baixa

Pasta Plástica (sol)

80-90°C40 °C

40-60 °C

Gel KamabokoSuwari (gel)

Modori 80-90°C

Gel Kamaboko

Figura 3 - Esquema geral da formação de géis "modori" , "suwari" e
"kamaboko" a partir de "surimi".
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®  3.5. FENÔMENO DO ASSENTAMENTO - "SUWARI"

Este assentamento prévio leva à formação de uma rede tridimensional

mais ordenada através de um desdobramento lento e progressivo das proteínas,

^  favorecendo sua interação e dando como resultado a obtenção de géis mais fortes

e elásticos pelo tratamento a altas temperaturas (Stone & Staniey, 1992).

Numerosos estudos com a finalidade de identificar os mecanismos

^  envolvidos no assentamento tem contribuído para demonstrar este fenômeno.

^  Connell (1960), examinando a agregação de soluções de miosina de bacalhau,
^  sob diferentes condições de concentrações protéicas, pH e força iônica, à

temperatura de 0°C, concluiu que primeiramente ocorre uma desnaturação

^  protéica seguida de uma rápida agregação da proteína, vinculada ambas com a

inativação de uma enzima, a ATPase.
y

O

^  A partir dessas informações, muitas pesquisas tem coincidido ao centrar o

^  foco de sua atenção na contribuição da interações hidrofóbicas ao fenômeno de

assentamento onde se apresentam os seguintes aspectos comuns: primeiramente

ocorre uma crescente hidratação da proteína promovida pelo íons procedentes da

adição de sal, em seguida ocorre uma desnaturação ou uma troca conformacional

O  da proteína e finalmente se formam entrecruzamentos entre as moléculas

protéicas (Montero et al., 1999b; Gómez-Guillén et al., 1997e; Careche et al.,

1995; Suzuki, 1981)
O

Sano et al. (1990) demonstraram a formação de interações proteína-

proteína do tipo covalente, como conseqüência do desdobramento da hélice-a das

cadeias pesadas da miosina. Sendo esta uma troca conformacional, produzida

pela dissociação e a solubilização dos filamentos de miosina, que inicia pelo

aumento da temperatura e está influenciado pelo pH, concentração de Ca^"" e

força iônica. Sano et al. (1988), estudando a actomiosina procedente de músculo

de carpa, também propõe a existência de uma troca conformacional da proteína
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^  au6 conduz ao estabelecimento de pontes entrecruzadas entre as moléculas
^  protéicas.

Niwa (1992) realizou estudos de solubilização para evidenciar a

^  participação das interações hidrofóbicas, embora não especifique que parte da
molécula de miosina estava envolvida ativamente. Entretanto, perfis de separação

^  eletroforética em géis tipo "suwari" confirmaram a importância da miosina,
particularmente a região da cabeça da proteína, para a formação do assentamento

ou "suwari".

^  Itoh et al. (1979), trabalhando com actomiosina, consideraram que os
grupos suifídricos desempenham um papel importante na geleificação a 40°C,

^  embora a importância deste grupos com respeito a integridade estrutural é

praticamente desprezível.

n

o

^

n

n

'O,

Taguchi et al. (1987) concluíram que as pontes dissúlfito (S-S) entre as

 porções da cabeça da miosina são as que predominam às temperaturas de

assentamento. Outras formas de interação, como os enlaces de hidrogênio,

também se encontram presentes durante o assentamento. Segundo Niwa (1992),

semelhante as pontes de dissúlfito, os enlaces de hidrogênio não regulam

o  provavelmente a estrutura do tipo de "suwari", embora proporcione certa

elasticidade.

3.6. FENÔMENO DE DESTRUIÇÃO DA REDE - "MODORI".

De acordo com Suzuki (1981), a formação do gel "suwari" se produz

durante o aquecimento até uma temperatura abaixo de 50°C. Entretanto quando a

pasta de "surimi" fica exposta à temperaturas entre 60- 65°C por longos períodos,

o gel se estabelece, porém para algumas espécies ocorre degradação irreversível

da malha formada, esse fenômeno é conhecido como "modori" (Figura 3). Muito

tem se especulado sobre as causas atribuídas principalmente a presença de
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enzimas proteases alcalinas que tem atividade entre 50°C e 70°C, com o máximo

^  em torno de 60°C, sendo portanto chamado "Modori Induzido por Proteases" - MIP

^  (Tejada, 1994). Entretanto alguns trabalhos contradizem esta hipótese já que as

^  proteases se inibem facilmente à concentrações salinas em torno de 0,5 M, e
também quando se adiciona esta enzima na pasta de pescado não se forma

^  "modori" (Lanier, 2000; Careche et al., 1995).

Segundo Niwa (1992), possivelmente existam três mecanismos de

produção de "modori", e dependendo da espécie de pescado todos eles podem

^  ocorrer de uma certa medida, a) a primeira interpretação para o "modori" baseia-
^  se na coagulação térmica das proteínas miofibrilares durante o aquecimento. É

possível que por trás do estabelecimento de uma rede protéica homogênea

^  (assentamento), ao aumentar-se o numero de interações hidrofóbicas pelo

^  aumento de temperatura de 50°C para 60 °C, se cola nesta estrutura de forma
intensa, produzindo uma liberação de água e dando lugar a uma dispersão da

rede muito mais heterogênea; b) O segundo mecanismo proposto está relacionado

^  com a degradação proteolítica da miosina pela ação do calor através das

proteases alcalinas presentes no músculo e também em altas concentrações no

fígado e rins (Lanier et al., 1981); c) o terceiro mecanismo se baseia na

participação de proteínas não enzimáticas produtoras de "modori".
n

n

n

n

n

Se o gel é aquecido lentamente à temperatura de 60°C, ocorre um

fenômeno de ruptura que impede a formação do gel tipo "kamaboko", mesmo

aquecendo posteriormente à temperaturas mais elevadas acima de 80°C.

Entretanto, tem-se demonstrado que o fenômeno do "modori" ocorre no "surimi"

em que tenha sido inativado as proteases alcalinas, havendo também se

comprovado que em algumas espécies de peixes este fenômeno nunca se

desenvolve (Stone & Staniey, 1992).

Montejano et al. (1983), mediante estudos reològicos utilizando diretamente

"surimi" situam o fenômeno do "modori" dentro de temperaturas médias de 52 a
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64°C que se caracterizam por uma diminuição no módulo de rigidez. Estudos

posteriores de Sano et al. (1989). comparando sistemas de miosina e de

^  actomiosina de carpa entre 46 e 53 °C. encontraram um decréscimo da rigidez

somente no segundo caso, o qual se atribuiu a dissociação da miosina e da actina

^  a possível fragmentação do filamento de actina. Ainda que os valores de
^  temperaturas registradas para esses eventos sejam menores que aqueles

normalmente associados com o desenvolvimento de "modori", o mecanismo

proposto pode explicar parcialmente os eventos observados.

O mecanismo pelo qual se produz este fenômeno é pouco conhecido.

^  Lanier et al. (1981) propôs como causa mais provável da formação de um gel débil
^  à temperaturas próximas de 60°C a possível ação das proteases alcalinas.

^  Entretanto, Lee (1984) usando sistemas sem enzimas também observou esta
^  debilidade para outras espécies de peixes.

^  Careche et al. (1995), trabalhando com géis de sardinha preparados a

temperatura de "modori" (60°C) e tratados com soluções de ligações iônicas,

ligações hidrogênio, interações hidrofôbicas e ponte dissulfito, encontraram que a

baixa força dos géis obtidos a temperaturas de "modori" correspondem a uma alta

solubilidade destes géis nas soluções de quebra de interações hidrofôbicas e

pontes de dissulfito.
O

o

No entanto, estudos específicos realizados contradizem essa hipótese em
o

certos casos com por exemplo a sardinha a qual não há evidencia de tal ação

(Alvarez et ai., 1995). Alguns autores tem sugerido que o efeito do "modori" pode

ser causado pela desnaturação no aquecimento das proteínas miofibrilares ou

causada pela diminuição do pH no músculo (Tejada et al.,1995).

Niwa et al. (1983) descobriram que a adição de açúcares (glucose, frutose e

sacarose) e albumina de ovo dessecada inibem a ação do "modori" provavelmente

por suprirem a formação em excesso de interações hidrofôbicas entre as
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proteínas, que parece ser máxima à temperatura de 60°C. Por outro lado Shimizu

et al. (1981) observaram que as diferenças em relação ao "modori", encontrados

entre varias espécies de pescado residem na cadeia pesada da miosina

«

Pesquisas mostram que a força do "modori" e a distribuição das enzimas

não coincidem em todas as espécies de pescado. Porém, o mecanismo exato pela

qual estas proteínas afetam a rede da proteína miofibrilar, permanece ainda

obscuros (Stone & Staniey, 1992).

3.7. FORMAÇÃO DO GEL DEFINITIVO.

Quando a pasta de pescado é aquecida além da temperatura que produz o

"modori", se forma o gel denominado "kamaboko" que é mais elástico e não

transparente (Figura 3). A formação deste tipo de gel se atribui à formação de uma

estrutura reticular pelas moléculas fibrosas das proteínas miofibrilares. A

configuração das moléculas de proteínas se modificam pelo calor ao

interreiacionar um grupo radical na superfície das moléculas, formando-se um

retículo mais forte que o do "suwari" (Shimizu et al. 1981; Suzuki, 1981).

No processo de formação do gel definitivo, denominado no Japão de

"kamaboko". o gel forte "ashi" somente se forma se cada etapa for realizada com

cuidado. Ocorrendo algum problema em uma das etapas não se forma o gel forte

O assentamento assegura um gradual processo de transição entre o "sol" e o gel

para formar uma malha inicial de proteína. Após o assentamento, o gel é aquecido

a altas temperaturas, a elasticidade é gradualmente realçada e produtos de alta

elasticidade são obtidos (Sano et al., 1990). Isto acontece porque as condições

são adequadas para a orientação das proteínas e a formação de ligações exigidas

para alcançar géis elásticos.

O "surimi" salgado aquecido a temperaturas superiores a 65-70 °C, forma

uma estrutura ordenada e de aspecto opaco, que se atribui a formação da rede
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m tridimensional (Suzuki, 1981). Nesta etapa finai é melhorada a coesividade e

elasticidade do gel numa magnitude determinada pelo grau de ordenamento que

^  ocorre na rede protéica durante o assentamento (Lanier et al., 1982; Niwa et al..

^  1983; Autio et al., 1989).
9

9
^  Também, quando o assentamento é realizado a temperaturas

^  suficientemente altas e tempo adequado, ligações dissulfito (S-S) podem ser

#  formadas entre resíduos de cisteína adjacentes das moléculas de proteínas

^  vizinhas (Sano et aí., 1988). Ligações cruzadas covalentes das moléculas de
^  miosina são formadas presumivelmente através da ação da enzima
^  transglutaminase. O gel resultante é caracterizado como uma dispersão uniforme
9  de proteínas, entrelaçadas por um numero limitado de ligações flexíveis. (Lanier,

9  2000; Tejada, 1994).

Roussel & Cheftel (1990) demonstraram que quando os géis são

aquecidos a temperaturas superiores a 80 °C, além da formação de grupos sulfidril

oxidados ocorrem também ligações dissulfito (S-S). Além disso as a-hélice se

desdobram devido a instabilidade do aquecimento das ligações de hidrogênio,

expondo um grande numero de aminoácidos hidrofóbicos, a uma ligação

hidrofóbica mais intensa entre as moléculas. Como resultado da coagulação das

proteínas, uma parte das ligações da água pelo gel é realizado devido a menor

dispersão homogênea das proteínas por toda a matriz.

Os géis preparados sem aquecimento prévio, resultam em géis de estrutura

diferente devido ao rápido desdobramento das proteínas formando massivas

ligações dissuifídicas hidrofóbicas. O resultado é uma coagulação mais intensiva,

mais água é liberada pelo gel e a dispersão da proteína torna-se menos uniforme.

O resultado é um gel totalmente brando e opaco com baixa elasticidade retendo

mais água do que géis estabelecidos previamente. Em alguns casos, uma rápida

coagulação da actomiosina pode ser observada e o gel não ser formado. Um
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^  fenômeno similar ocorre quando o pH da solução de actomiosina é diminuída
^  abruptamente (Roussel, & Cheftel, 1990).

A região da miosina é a porção que predominantemente participa nas inter-

^  relações de entrecruzamento a baixas temperaturas, porém acima de 60-70°C é a

^  porção globular da cabeça da molécula de proteína que assume este papel (Sano

^  et al., 1990).

®  Itoh et al. (1979), trabalhando com soluções de actomiosina de carpa,
demonstraram que ocorria uma oxidação de grupos suifídricos pelo aumento da

^  temperatura até 80°C, o qual evidenciava a importância das pontes díssulfitos

%  entre as moléculas protéicas no desenvolvimento na estrutura do gel.

A molécula de miosina apresenta mais de 40 resíduos SH, a maioria dos

^  quais localizados em fragmentos da região da cabeça. A maior parte das
interações proteína-proteína produzidas acima de 50°C, tem lugar na cabeça das

^  moléculas de miosina, mediante o estabelecimento de pontes dissulfito (S-S) ou

^  de interações hidrofóbicas (Stone & Staniey, 1992).

Quanto ao papel que desempenha a F-actina na geleificação, Sano et al.

(1988) observaram que, aquecendo soluções de actomiosina desde 53°C até

80°C, a taxa de desenvolvimento da elasticidade aumentava em relação direta

com o conteúdo de F-actina, atribuindo este efeito à dissociação da actomiosina e

a posterior agregação dos filamentos de actina desprotegidos.

Portanto, pode-se afirmar que durante o aquecimento as proteínas

miofibrilares são solubilizadas pelo sal dependendo das condições de

aquecimento (tempo e temperatura), diferentes tipos de ligações entre as

moléculas de proteína são favorecidos e como resultado diferentes tipos de géis

são formados. O aquecimento do homogeneizado de músculo e sal a

temperaturas superiores a 60-70°C, produz aumento na firmeza, à medida que o
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qel adota sua estrutura final característica. A rigidez da rede elástica formada
9
A  previamente melhora com a continua agregação, até formar um gel definitivo

^  (Tejada, 1994).

9

®  3.8. FATORES QUE AFETAM A QUALIDADE DO "SURIMI"
9

9
A  Segundo Park & Morrissey (2000), as propriedades da composição química

9  e a funcionalidade das proteínas do "surimi" variam de acordo com cada espécie
9  de peixe. Estas propriedades funcionais dependem da composição química de

^  cada espécie, entretanto, nem sempre pode se prever o grau desta dependência
^  somente pela análise da composição química da matéria prima, embora, seja

importante para a aplicação da tecnologia o conhecimento da relação entre as

^  funções físico-químicas do peixe e as propriedade funcionais e de composição

^  química do "surimi". Estes resultados são de interesse para as indústrias
^  processadoras uma vez que podem afetar a qualidade do "surimi .

^  A variação desta composição está relacionada a maturidade sexual pois

durante os meses de desova a composição química se altera e o conteúdo de

proteínas pode ser elevado em relação aos demais períodos. Dependendo da

época do ano a qualidade do "surimi" também pode ser alterada, geralmente o

peixe capturado durante o período de alimentação apresenta "surimi" de boa

qualidade, pois durante este período, o músculo do peixe possuí baixo conteúdo

de umidade e pH. Entretanto, o peixe capturado durante e após a estação da

desova pode produzir um "surimi" de baixa qualidade, uma vez que durante esta

época o pH é relativamente alto e tende a reter mais água dificultando a remoção

do excesso da água de lavagem da carne. Para se remover esse excesso as

características do tecido muscular podem ser alteradas pelo abaixamento ou

aumentando pH ou da salinidade na lavagem final (Lee, 1986).

Outro problema é o "surimi" elaborado com espécies gordas cuja carne é

geralmente escura, para isso determinadas tecnologias podem ser aplicadas para
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^  minimizar os efeitos desta gordura sobre remoção dos componentes solúveis
^  como as proteínas sarcoplasmáticas durante a lavagem. Lee (1986) sugere o uso
^  de solução de 0,1 a 0,5 % de carbonato de sódio, na primeira água de lavagem do

^  "surimi", além disso o processo de decantação pode ser usado para remover o

®  excesso de gordura. A adição de 0,05 a 0,1% de pirofosfato de sódio e o uso de
^  vácuo durante a lavagem também são recomendados para remover as proteínas

sarcoplasmáticas.

^  O frescor do pescado também afeta a qualidade e depende principalmente

do binômio tempo e temperatura. Segundo Lanier & Lee (1992) o processamento

da matéria-prima para obtenção de "surimi exige um período mmimo apos a

captura, contudo estas operações podem ocorrer vários dias depois. Uma das

^  causas mais freqüentes da baixa qualidade é a ação das enzimas endógenas

^  ativadas pela variação da temperatura entre a captura e o processamento.

As alterações bioquímicas durante o desenvolvimento do rigor-mortis induz

significativamente alterações nas propriedades funcionais da proteína muscular.

Por isso, o pescado destinado a elaboração de "surimi" deverá ser processado

antes do inicio do "rigor-mortis", uma vez que após a passagem através deste

estágio, pode afetar a qualidade do produto (Park et al., 1990).

A qualidade do "surimi" é afetada pelas condições e métodos de manuseio

usados para a captura, bem como o método de pesca e condições de estocagem

a bordo. A localização geográfica dos locais de pescaria também podem afetar a

qualidade e fatores determinantes tais como o tamanho do peixe e o tempo

necessário para levar o pescado à planta de processamento. O tempo e a

temperatura do peixe entre a captura e o processamento pode ser considerado

como um dos mais importantes fatores na qualidade final do "surimi".

Temperaturas mais elevadas podem fazer uma diferença significante na

qualidade do "surimi" comparado com aquele peixe mantido a 0®C(Morrissey &

Tan, 2000).
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^  Um outro fator que afeta a qualidade do "surimi" durante o processamento
^  está associados com a temperatura, dureza ou conteúdo de minerais, pH e

^  salinidade da água de lavagem, pois eles podem alterar ao máximo as

^  propriedades funcionais das proteinas. Peixes de águas quentes pode tolerar
^  temperaturas de águas mais elevadas do que peixes de águas frias sem redução
^  da funcionalidade protéica (Careche et al., 1995; Park et al., 1990).

®  3.9. COMPONENTES DA PROTEÍNA DE "SURIMI".

^  O pescado é consumido como fonte de proteína, tanto na alimentação
^  humana quanto na alimentação animal. O músculo de pescado, assim com o de

^  outras espécies é composto de proteínas de elevado valor nutritivo por conter alta

^  proporção de aminoácidos essenciais. Portanto, em produtos de pescado a
^  qualidade das proteínas irá variar dependendo da proporção de proteínas
^  musculares nele contida. O tecido muscular do pescado contém, em geral, maior

ou menor proporção dos principais grupos de proteínas podendo ser classificadas

em; proteínas miofibrilares, sarcoplasmáticas e do estroma (Lanier, 2000; Tejada,

^  1994).

3.9.1. PROTEÍNAS MIOFIBRILARES (70-79%)

Esse grupo é formado por miofibrilas e miofilamentos da estrutura contrátil

do músculo. As proteinas miofibrilares do pescado são responsáveis pela

formação do mais importante tipo de gel que são homogêneos e termoestáveis,

conhecidos genericamente como "tipo de gel kamaboko"

Segundo (Gómez-Guillén et al., 1997c), as proteínas miofibrilares, miosina

(M) e a actomiosina (AM), constituem a estrutura contrátil da fibra muscular e são

as proteínas responsáveis pela geleificação do músculo do peixe. Essas proteínas

são solúveis em meio de solução de sal (NaCI) de 1,0 a 8,0%, porém são
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^  largamente insolúveis em água de baixa força iônica. Possuem caracteristcas
^  específicas com respeito as propriedades geleificantes. Estas características de
^  geleificação da actomiosina, principalmente, deriva da porção da miosina e de

®  espécies específicas sendo inerente na porção da cadeia pesada da molécula.

^  Somente proteínas não agregadas previamente pelo aquecimento ou durante a
^  estocagem congelada são hábeis para formar géis de alta qualidade.

^  A tropomiosina parece não ter efeito na geleificação (Lanier, 2000). Para

^  formar géis, as miofibrilas precisam ser solubilizadas a F-actina e miosina, seguida
pela polimerização da actomiosina para formar um "sol" de actomiosina produzida

pela dispersão das proteínas miofibrilares as quais retêm água. Isto é realizado

pela mistura do "surimi" com sal (2,0-3,0%).

^  A gelatinização é a maior propriedade funcional de "surimi" e a base do
grande crescimento dessa indústria nos últimos anos e atualmente, uma grande

parte dos peixes capturados são usados para produzir análogos de alimentos

marinhos (Borderías & Tejada, 1987).

O
A solubilidade das proteínas miofibrilares é, contudo, realçada quando a

força iônica se aproxima de zero (Steffansson & Hultin, 1994; Park et al., 1997).

Na preparação da carne para a formação do gel pela cocção, é adicionado sal

para realçar a solubilidade e assim ajudar na dispersão da proteína. O aumento da

solubilidade da proteína miofibrilar e a força iônica próxima de zero pode

possivelmente contribuir para sua perda durante a elaboração de "surimi"

mostrando ser também extensivo durante a lavagem.
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®  3.9.2. PROTEÍNAS SARCOPLASMÁTICAS (18-25%)

(i
^  Segundo Okada & Nakayama (1961) esse grupo de proteínas não produz

®  géis elásticos sob aquecimento e se elas não são removidas, interferem com a

®  habilidade de formar géis das proteínas miofibrilares. Este grupo de proteínas é

facilmente separadas por flotação durante o processo de lavagem tradicional na

elaboração de "surimi" sendo esta uma das razões porque a carne de peixe é

0  submetida a lavagens minuciosas,

íi

Se não forem removidas, as proteínas sarcoplasmáticas, diluirão a

concentração das proteínas miofibrilares causando um efeito adverso na

geleificação do "surimi" (Tejada, 1994). Se as proteínas sarcoplasmáticas estão

presentes juntamente com as proteínas miofibrilares durante o aquecimento na

^  elaboração do produto, podem desnaturar e atacar as proteínas miofibrilares.
também diminuindo a habilidade de formar gel do "surimi".

Em algumas espécies de peixes gordos maior quantidade de proteínas

sarcoplasmáticas estão presentes quando comparado com peixes de músculo

claro. Os peixes de carne escura também contêm uma taxa superior de

^  componentes de alto peso molecular nas frações sarcoplasmaticas o que
dificulta a extração da água, apesar de sua classificação como "solúvel em água"

(Shimizu, et al., 1992). Segundo Montero et al. (1996), em sardinhas somente 40%

das proteínas sarcoplasmáticas são extraídas com água quando comparadas com

a força iônica usada para extração de proteínas miofibrilares.

Segundo Lanier (2000), a desnaturação é um desdobramento da cadeia de

aminoácidos longa (polipepitídeos), as quais normalmente rompem-se para

constituírem-se em estruturas secundárias (quebra das estruturas intemas),

terciárias e quaternárias da proteína nativa. A desnaturação expões superfícies

reativas da proteína maior, as quais podem levar a interações proteína-proteína

como agregação ou sob condições apropriadas à geleificação.
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®  Segundo Park et al. (1990), as proteínas sarcoplasmáticas incluem as heme
^  proteínas, as quais são responsáveis pela pigmentação do "minced" não lavado.
^  As heme proteínas (contendo ferro) das células do sangue e do músculo vermelho

d  são hemoglobina e mioglobina, respectivamente,

d

®  O mesmo trabalho cita ainda que os peixes possuem os dois principais
d
^  tipos de fibras musculares, escura (vermelha) e clara, esta coloração depende da
d  quantidade de mioglobina presente na fibra muscular. Isto, contudo, dificulta

d  extremamente a lavagem das mioglobinas do músculo escuro pois se encontram

®  dentro das células musculares. Entretanto, a hemoglobina que se encontra situada
livre nas células da corrente sangüínea do sistema circulatório é mais facilmente

removida.

Nos peixes muito dos heme-pigmentos podem ser facilmente removidos

pela separação física do músculo escuro e claro após a separação mecânica ed

d
^  lavagens, enquanto que a separação de tipos de fibra de espécies de animais

terrestres são mais difíceis. Quanto maior for a quantidade de músculo escuro

d  retirado melhor será a habilidade de geleificação e a aparência do "surimi" (Lee,

1984; Suzuki,1981).

3.9.3. PROTEÍNAS DO ESTROMA (3-5%)

O colágeno é a mais importante proteína desse grupo, ele forma um tipo de

gel denominado gelatina, que é uma classe de proteínas solúveis em água.

Colageno de peixe tem sido minuciosamente estudado (Sikorski et al., 1984;

Montero et al., 1990). No entanto, do ponto de vista de mercado, a quantidade de

géis de gelatina obtidos a partir do pescado, são menores do os de outras fontes

animais.

Géis de gelatina são estabilizados por interações não covalentes. Essa é a

razão por que eles são termicamente reversíveis. Géis termicamente reversíveis
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são comumente referido como géis "físicos", em contraste as géis "químicos" os

m

(i

•

9

9

9
A  quais são Irreversíveis.

9

Para Lanier (2000), as proteínas do tecido conectivo (estroma).

®  -primariamente colágeno, são quase totalmente insolúveis em água ou solução
^  na e não participam na formação do gel, porque o processo de elaboração

A  básico e convencional de "surimi" é a lavagem para retirada dos componentes

solúveis em água sendo o colageno retido juntamente com as proteínas

miofibrilares quando o "surimi" é feito.

^  Colágeno pode converter-se em gelatina quando aquecido, dependendo da
estrutura do colágeno presente. Essa gelatina solúvel pode interferir com a

#  geleificação da proteína miofibrilar e/ou se acumular nos produtos formando

^  bolhas. Entretanto, o pescado possui somente uma pequena porcentagem de
®  • X-.. .^  proteínas do estroma em relação ao conteúdo das proteínas miofibnlares, por isso

^  a presença de colágeno tem pouco efeito na habilidade de geleificação do "surimi"

®  (Montero et al., 1990).

A textura é o maior componente em mensuração das características da

matéria prima do "surimi", bem como os efeitos das condições de fabricação e

propriedades de produtos finais à base de "surimi". As proteínas miofibrilares do

pescado são as maiores constituintes do "surimi" e possuem uma habilidade única

para o assentamento dos géis de alta coesividade á baixas temperaturas (0-40°C),

produzindo particularmente géis fortes quando processados a altas temperaturas

após o assentamento (Borderías et al., 1983)

Segundo Kim & Park (2000), as propriedades dos géis tornam-se um

agente valioso na formação da textura no músculo dos alimentos, principalmente o

pescado. O "surimi" pode ser utilizado tanto como fibras naturais do músculo como

3.10. PROPRIEDADES REOLOGICAS E TEXTURA DE GÉIS DE

"SURIMI"
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®  também podem ser a base para a formação de fibras dos alimentos artificiais de
0  produtos análogos. Em ambos os casos, as propriedades do gel de "surimi" terão
^  efeitos no mercado através da percepção da textura do produto.

9

A textura de um alimento é a forma como os componentes estruturais

®  dentro de uma micro e macroestrutura se ordena em relação às manifestações
9  ̂ .
^  externas destas estruturas (Kim & Park, 2000). Esta definição de textura faz

9  referência à natureza das partículas e formações que constituem o alimento e as

9  relações como manifestação externa das estruturas, com o comportamento do

alimento a ser ingerido sob o aspecto sensorial ou ao ser avaliado objetivamente

mediante o uso de texturômetros (Hamann & MacDonald, 1992).

9

9

9

Pode-se definir a reologia como "o estudo da deformação e o fluxo da
9

9
^  matéria, podendo ser aplicado a qualquer tipo de produto e não só aos alimentos

ffll (Bourne, 1976). Ela é uma ciência que tem tentado determinar de maneira

9  objetiva, através de métodos instrumentais, as características sensorlais das

texturas subjetivas que possuem os alimentos.

^  Durante a avaliação da qualidade dos produtos geleificados de pescado a
9
^  textura é um parâmetro de grande importância, pois freqüentemente o consumidor
^  condiciona a aceitação ou não de um alimento com base nesta característica

9  (Hamann & MacDonald, 1992) .

9

9
O grande avanço e a modernização dos instrumentos que medem a textura

tem contribuído para determinação dos bons resultados encontrados nos estudo

reològico de géis de pescado triturado que incluem basicamente dois tipos de

ensaios. Uns que detectam trocas nas propriedades físicas do gel e que

correlacionam com trocas moleculares e outros que correlacionam com a textura,

determinada por análises sensoriais (Gómez-Guillén et al., 1997a; Carballo et al.,

1992; Montejano et al., 1985).
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®  Atualmente existem vários tipos de ensaios para determinação da rigidez,
0  um dos mais utilizados, por exemplo, é o TSRM (Thermal Scanning Rigidity
A  Monitor) que utiliza procedimento não destrutivo, que permite detectar trocas

9  reológicas que ocorrem durante a geleificação térmica das proteínas miofibriiares

9  através da realização de diferentes graus de ten^iperaturas (Montejano et al..

1983). Este método relaciona possíveis desdobramentos das proteínas, formação

^  e destruição de determinados tipos de enlaces químicos, geleificação do amido ou
^  geleificação de outros ingredientes e a fusão de gorduras e de tecido conectivo

9  (Hamann & Webb, 1979).
9

9  Segundo Kim & Park (2000) este método possui uma limitação importante

9  que não permite manter as distintas temperaturas ao longo do processo de
%
^  geleificação. durante períodos de tempo suficientemente prolongados para que se

^  desenvolvam os géis característicos correspondentes a estas temperaturas. Outra

razão seria que este método não é adequado para interpretar alterações que

^  ocorrem em algumas propriedade reológicas as quais podem ser medidas pelos

ensaios até a ruptura do produto

Sendo assim, os métodos que utilizam como forma de ensaio a ruptura do

alimento, possuem resultados mais precisos para a determinação objetiva da

<9^ textura, o que o toma adequado a determinar o grau de aceitabilidade comercial

de um produto. É muito importante também poder correlacionar a determinação

^  instrumental de textura com a experiência sensorial, entretanto, são necessários

vários tipos de ensaios para poder descrever todas as características da textura

de um alimento (Hamann, 1987).

Outro tipo de ensaio trata-se do perfil de textura ou TPA (Texture Profile

Analisys) que é um método empírico de determinação de atributos de texturas em

alimentos, que pode ser útil para caracterizar as propriedades mecânicas como

dureza, elasticidade, coesividade, adesividade, gomosidade de géis obtidos tanto

do "surimi" quanto do pescado triturado (Kim & Park, 2000).
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O ensaio de penetração é o método mais freqüentemente utilizado para a

determinação objetiva de textura . Ele imita as grandes deformações presentes

durante a mastigação do alimento, até o ponto em que se produza a ruptura do

mesmo. Por sua sensível execução e a alta correlação que apresenta com as

propriedades sensoriais é o método instrumental padrão de controle de qualidade

empregado na indústria japonesa de "surimi" (Okada, 1992). Suzuki (1981)

acredita que este é o método mais simples utilizado para descrever as

propriedades do gel através dos parâmetros de força até a ruptura, e oferece

informações sobre a qualidade, é a prova de resistência à dobra.

3.11. ESPECIES ESTUDADAS.

3.11.1. JARAQUI.

Figura 4 -JARAQUI {Semaprochitodus sp.) Valenciennes, 1849.

O jaraqui Semaprochilodus sp (Figura 4), é uma espécie com ampla

distribuição geográfica incluindo a bacia Amazônica , Orinoco e Guianas. São

espécies de porte médio, alcançam cerca de 30 cm de comprimento.

Caracterizam-se pelo corpo curto e elevado, coloração cinza prateada, mais

escura no dorso do que no ventre, as nadadeiras caudal e anal apresentam-se
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com faixas transversais escura e amarela aitemadamente e que esmaecessem ou

#

m

^  mesmo desaparecem nos peixes de mais de 30 cm (Santos et aí., 1984).
<11 Segundo Santos et ai.. (1984), os jaraquis são espécies onívoras.

®  alimentam-se basicamente de detritos e perifiton, sua primeira maturação sexual

ocorre em indivíduos com cerca de 22 centímetros de comprimento e a desova se

^  dá geralmente na subida das águas do rio, são também encontradas nos lagos

^  São espécies migratórias de grande importância na pesca comercial. São
#  capturadas juntas em grandes cardumes durante a piracema, sendo uma das

m  espécies mais consumidas na região do alto e médio Amazonas. A cor da sua

^  carne é avermelhada e apresenta uma sazonalidade bem pronunciada em relação
9
^  ao acumulo de gordura durante a enchente.

9

%  Pesquisa apresentada por Jesus (1989) avaliou a qualidade de vida útil do

jaraqui mantido em gelo determinando as alterações nos parâmetros físico-

químicos, sensoriais e microbiològicos e concluiu que esta espécie mantêm-se

apta para o consumo até o décimo oitavo dia de estocagem em gelo. O mesmo

autor realizou pesquisa posterior com "minced" de espécies amazônicas mantidas

sob congelamento, inclusive o jaraqui, e mostrou que após 150 dias as espécies
1%

estudadas mantiveram-se em condições de consumo, sob os aspectos químicos e

^  microbiològicos.

Segundo Batista (1998), o jaraqui é uma espécie comercialmente

importante por representar cerca de 20,0% a 30,0% da produção total

desembarcada em Manaus, fazendo com que haja maior oferta durante o período

de safra que por falta de acondicionamento leva, geralmente, a um desperdício de

^  parte da produção desembarcada nesta época do ano. Entre 1994 e 1996 o

jaraqui representou em média 25,0% de um total de 70.000 toneladas

desembarcadas no terminal pesqueiro na Feira da Panair em Manaus (Ferreira et

al., 1998).
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Durante o ano podem ser observados dois picos de desembarque bem

^  definidos: um maior entre agosto e outubro, no inicio da subida das águas, e outro
com menos intensidade, chamado pelos ribeirinhos de "safrinha", que se dá entre

abril e maio, os quais estão, provavelmente, relacionados com movimentos

®  reprodutivos e tróficos, respectivamente (Santos et al., 1984).
m

^  O jaraqui tem ciclo de vida curto de 5,5 anos; um crescimento rápido e alta

^  taxa de mortalidade natural, de 0,4. Estas características, segundo Ribeiro (1990),

m  indicam que esta espécies é r-estrategista. Segundo Batista (1998), esta

estratégia de formarem cardumes torna-os acessíveis e bem vulneráveis á pesca

Os jaraquis foram incluídos num programa recente de formação de estoque

regulador conforme a resolução 2.428 de 01/10/1997do IBAMA, que incentiva a

9  captura, sem que a exploração do recurso esteja manejada.

#

m
Apesar de sua aceitação de consumo na forma in natura, cozido ou frito,

não há um grande interesse até hoje por parte dos grandes frigoríficos e

^  entrepostos de pescado ao longo do rio Amazonas, uma vez que se trata de uma

espécie que possui uma grande quantidade de pequenas espinhas no filé. Mesmo

assim, pelo menos quatro destes frigoríficos já realizaram experimentos utilizando

^  separadoras de espinhas na obtenção de músculo separado, "picadinho" de
jaraqui.
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3.11.2. ARACU

Figura 5 - Aracu Shizodon fasciatum.

Dentre a família dos Anostomidae esta espécie é conhecida pelo nome

vulgar de aracu-comum, piau ou aracu-pororoca e entre as espécies é a mais

abundante encontrada nos mercados locais sendo a de maior produção ao longo

do ano (Ferreira et al.. 1998) (Figura 5).

É uma espécie de médio porte, alcança cerca de 30,0 centímetros de

comprimento e 750,0 gramas de peso. Apresenta o corpo com coloração cinza

prateada com quatro faixas transversais, uma longitudinal escura sobre o tronco e

uma mancha arredondada na base da cauda, dentes largos, multicúspidos

(Santos et al., 1984). Alimenta-se basicamente de material vegetal (raízes, folhas

e  frutos). A desova se dá geralmente de novembro a março. Vive

preferencialmente em lagos e nas margens dos rios (Santos, 1982).

Nas capturas comerciais da região, os aracus tem uma contribuição

relativamente pequena no total capturado pois seu valor comercial é baixo,

dependendo da época e do local de pesca representando entre 3,0 a 7,0% da

captura total, além disso seu preço de mercado é geralmente baixo, sendo

capturados principalmente com malhadeiras fixas às margens de rios e lagos. É



d

Revisão Bibliográfica

uma espécie que pertence ao grupo de piracema e são muito freqüentes na bacia

9

9

#

9

9
(H amazônica (Junk, 1985).

9

9  Segundo Junk (1985). o aracu apresenta marcada sazonalidade tanto na

produção quanto em sua composição química principalmente em relação ao nivel

dos rios. podendo na época de cheia atingir níveis de gordura de até 15,0% e no

período de vazante com níveis abaixo de 3,0% para o peixe inteiro e valores entre

9  1,0 e 5,0% encontrados no filé

9

9
^  O conteúdo de umidade do peixe inteiro também mostra uma sazonalidade
9

^  bem desenvolvida com valores médio de umidade do músculo no período da cheia

9  a 66,0%. A baixos níveis de água dos rios o conteúdo médio de umidade se

9  elevam para 78,0% e o conteúdo de umidade sobe para 72,0%. O conteúdo médio
9

de proteína varia entre 20,0% na vazante e 17,0% na cheia. Individualmente os
9
^  valores ficam entre 16,0% a 22,0% (Junk, 1985).

9

9  Flutuações nos filés são menos pronunciadas. O conteúdo médio de

gordura varia entre 1.0% e 5,0%, média de umidade entre 75,0% e 80,0%. Média
9

de proteína estável abaixo de 20,0%. Conteúdo de cinza é estável em torno de

^  2,0% no peixe inteiro e 0,8 nos filés (Junk, 1985).

9

9  Apresenta músculo de cor clara de excelente aparência porém com a

presença de grande quantidade de espinhas, sua cabaça é pequena em relação

ao tamanho do corpo. Segundo Jesus (1999) tecnologicamente o aracu possui

qualidades para uso como carne separada mecanicamente, "minced" pois além

'9 manter-se sob congelamento por períodos de até 150 dias, trata-se de uma

espécie de fácil manuseio .
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m  ~
*  4.2. METODOLOGIA.

^  4 2.1. Preparação das Amostras.

?  4 2.1.1. Determinação do Rendimento.
d

d  Os dados sobre o rendimento foram coletados da seguinte maneira:

^  a) sobre a amostra inteira através dos parâmetros de peso e comprimento.
b) Sobre o músculo triturado após a separação mecânica;
c) Sobre a polpa após a lavagem e drenagem.

d

d

d

m.

d

^  4 2.1.2. Obtenção do "minced fish".
d

d

d

d  duas formas distintas

d

d

d

d

d

Para a determinação do rendimento o "m

a) Filés (F) - para a obtenção do "minced" a

inced" foi preparado a partir de

 partir dos filés (F) as amostras
foram fileteadas e removida a pele (Figura 6), em seguida os filés foram
lavados e triturados numa picadora de carne modelo CAF - 05, durante 20

d  segundos seguindo para as etapas posteriores de lavagem e drenagem do
^  "minced".
d

b) Descabeçado e Eviscerado (D&E) - para comparação de rendimento
foram preparadas amostras a partir do peixe inteiro e lavado procedendo-se
a remoção da cabeça com as gueiras, e partidas pelo dorso em bandas
(D&E) (Figura 7), retiradas minuciosamente as vísceras com uma escova,
sendo em seguida lavadas e submetidas ao processo de separação
mecânica da carne e espinhas com a máquina separadora Baader Alemã

modelo 694 (Figura 8). através da pressão de uma cinta giratória que
comprime um tambor giratório com perfurações de 3 mm, o músculo passa
para o interior do tambor sendo recolhido num monobloco. Os resíduos
(ossos, pele e escamas) foram pesados e em seguida descartados.
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d

4 2.1.3. Obtenção do "Surimi".
<»

a) Processo de Lavagem - O "surimi" foi elaborado a partir do "minced'
obtido dos filés (F) triturados e das amostras descabeçadas e evisceradas

^  (D&E) sendo em seguida lavado; 1) para grandes quantidades em um
d

d

%

m

%

%

m

tanque de aço-inox. dotado de uma pá misturadora, com capacidade para
60 L, previamente mantido em gelo; 2) para pequenas quantidade foram
usados monoblocos plástico com capacidade para 20 L (Figura 9).

i) Ciclos de lavagens - O "minced" foi submetido a uma série de 3 (três)
ciclos de lavagens com períodos de 10 minutos e deixado repousar
posteriormente por 4-5 minutos, utilizando água potável (pH 6,6) a uma

m

m

®  temperatura de 4-5 °C.

11) Relação água : "minced" - A relação da quantidade de água e a
quantidade de "minced" foi mantida na proporção de 4:1 em todas as
lavagens. As duas primeiras lavagens foram realizadas somente com
água e na terceira lavagem foi adicionado 0,2% de NaCl com relação a
quantidade de "minced", para facilitar a retirada da água durante a

^  drenagem.

b) Drenagem - Uma vez lavado, o "minced" foi colocado dentro de sacos
porosos de nylon, sendo posto para drenar em centrifuga tiermética modelo
Hergus CT 10 HT com velocidade de 900 RPM (Figura 10), e distribuído de
maneira uniforme no fundo de um cesto de inox cilíndrico removível (para
facilitar a carga e descarga do produto e a limpeza), dotado de perfurações
laterais e freio automático. O tempo de drenagem foi programado para 6 (seis)
minutos de centrifugação e foi controlado por um painel com desligamento
automático a intervalos de 20 segundos.
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d

d

d

d

d

d

d

d

Figura 7 Descabeçado e eviscerado D&E)Figura 6 - Corte em file (F)

Figura 8 Separadora de espinhas
Baader

Figura 9 - Lavagem do "minced

Figura 11 - Amostra de "kamaboko
Figura 10 - Centrífuga modelo CT-10
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9

9

9

9

i) Tempo de centrifugação - Para a determinação do tempo mínimo
necessário para eliminar o excesso de água no "minced , foi realizado
experimento anterior com a finalidade de ajustar o tempo de

®  centrifugação. Para tanto as amostras de "minced lavado" foram
®  colocadas para drenar a Intervalos de 1 (um) minuto foram retiradas

amostras de "minced" centrifugadas e em seguida identificadas e
analisada quanto ao teor de umidade a cada minuto, até atingir a

9  umidade final de 80%.

9

c) Crioprotetores - Ao lote de "minced" lavado e drenado mantido sob
congelamento foram adicionados crioprotetores. 4% de sorbitol e 0,2% de
tripolifosfato de sódio, sendo misturados em homogeneizador tipo Cutter

^  modelo SIRE - 02 durante 5 (cinco) minutos. Em seguida o "surimi foi
*  distribuído em embalagens transparentes com fecho hermético (ZIP-BAG).
^  de polietileno. para 500 gramas, fechados e embalados à vácuo na
^  seladora modelo SELOVAC, CV-18.
m

4.2.2. Procedimento de congelamento das amostras.

m

m

m

m
Em dois períodos do ano. nos meses de maio (cheia) e setembro (seca),

foram elaborados "surimi" das duas espécies, conforme a metodologia descrita
anteriormente. As amostras foram divididas em quatro lotes de 20 kg, distribuídos
em sacos com 500 gramas. Os lotes processados em maio e setembro foram
congelados em congelador de placa modelo 323 Zero Grau, por cerca de 2 horas,
até alcançar temperatura de -36°C, em seguida armazenados á -18°C em câmara
frigorífica comercial durante o período de 150 dias. Amostras foram analisadas
mensalmente, após descongelamento em refrigerador à 5 =C, durante 12 horas.
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9

4 2.3. Procedimento de estocagem em gelo.
9

®  , K
Para a determinação dos efeitos da armazenagem em gelo sobre as

9  propriedades de geleificação das proteínas, o "minced" lavado foi obtido a partir de
9

9

9

9

9  análises propostas.
9

^  4 2 3 1 Análise sensorial das amostras mantidas em gelo.
9

9

9

9

9

100 unidades de peixes de cada espécie que foram mantidos em catxas de isopor de
120 L entre camadas de gelo, na proporção de 2:1 gelo/peixe, durante 23 dias
Periodicamente foram retiradas amostras de cada espécie para a realização das

A avaliação da qualidade das amostras de pescado mantido em gelo foi
realizada através de análises sensoriais, fisico-químicas e de avaliação da
capacidade de formação de gel sempre em dias alternados. As análises sensonais

9  foram realizadas com base na tabela proposta pelo curso FAO/DANIDA (Brasil),
®  segundo a tabela descrita pela Torry Researcfi Statlon da Inglaterra, através do
A  uso do sistema de avaliação pela soma do conjunto das características externas e

internas de cada amostra através de pontuação, distribuídas em três faixas: (23-19
pontos) qualidade especial; (18-13 pontos) consumo corrente, (abaixo de 12
pontos) não apto para consumo (Anexo 4). Para cada análise foram utilizados 5
exemplares de cada espécie, que eram avaliados por suas características
sensoriais.

4.2.4. Análises dos efeitos do tempo de congelamento e aimazenagem

em gelo sobre as propriedades de geleificação das proteínas.

Sobre as amostras foram realizadas análises físico-químicas, de textura e

CRA - capacidade de retenção de água para avaliar a habilidade de formação de
gel das proteínas, através dos seguintes procedimentos.
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9

®  4.2.4.1. Homogeneização do "surimi" com sal

9  Para a homogeneização do músculo foi utilizado processador modelo
®  Simmens TC constando de três etapas: inicialmente o "minced" foi
*  homogeneizado durante 1 minuto a velocidade de 10 RPM; na segunda etapa foi
^  adicionado sal (NaCI) na proporção de 3% e homogeneizado na velocidade de 20
9  RPM durante 2 minutos; a terceira e última etapa aumentou-se a velocidade para
9  30 RPM durante 2 minutos, totalizando 5 minutos de homogeneização. A
®  temperatura da massa foi controlada para que não excedesse 5 "O.

A  4.2.4.2. Embutimento das amostras de "kamaboko
9

®  Após a homogeneização as amostras foram embutidas em tripas sintéticas
incolor (Shuur 030 ) de 30 milímetros de diâmetro e 30 centímetros de
comprimento (Figura 11), com auxilio de uma embutidora de lingüiça modelo
PICELLI com capacidade para 6 (seis) quilos. As amostras eram identificadas e
colocadas imersas em banho-maria com temperatura controlada para formar geis
nos diferentes tratamentos térmicos. No final de cada tratamento, as salsichas
contendo os géis formados eram transferidas rapidamente para banho de água
com gelo onde permaneciam durante 5 minutos. Em seguida as amostras eram
retiradas e mantidas a temperatura de refrigeração por 24 horas até o inicio da
realização das análises quando os géis formados eram removidos das tripas e
cortados de acordo com a análise desejada.

4.2.5. Tratamentos térmicos aplicados.

^  As análises do tratamento térmico foram realizadas conforme descrito por

m

m

m

m

Gómez-Guillén et al. (1997a).
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%
^  4.2.5.1. Duplo tratamento térmico.

»

®  o processo de duplo tratamento térmico foi realizado de forma que a
*  relação tempo/temperatura sofresse primeiramente um "suwari" (assentamento)
*  prévio dos tratamentos térmicos aplicados nas amostras para o estudo da
*  geleificação em diferentes níveis de sal, e foram realizados da seguinte maneira.

a) Habilidade de assentamento a temperaturas baixas.
*  • O - 5 °C por 12 -18 horas, seguida de 90°C por 30 minutos.

b) Habilidade de assentamento a temperatura média.
•  40°C por 30 minutos seguida de 90°C por 30 minutos.

^  c) Avaliação da atividade proteolítica.

^  • 60°C por 30 minutos, seguido de 90°C por 30 minutos.
^  d) Efeito do aquecimento rápido.

•  90°C por 30 minutos.

m

4.2.5.2. Tratamento térmico simples .

^  No tratamento térmico simples a relação tempo/temperatura foi realizada de
modo que somente um tipo de tratamento térmico fosse aplicado nas amostras,
variando o tempo de aquecimento:

a) Habilidade de assentamento a temperatura média.
•  40°C por 30, 60, 90 e 120 minutos.

b) Avaliação da atividade proteolitica.
•  60°C por 30, 60. 90 e 120 minutos.

c) Efeito do aquecimento rápido.

•  90°C por 30, 60, 90 e 120 minutos.



m

9
^  Material e Métodos 66

m

m

9

9

9

9

9

9

9

9

9

4.2.6. Determinação das propriedades de resistência do gel.

•

9

9

9

9

9  A habilidade da formação do gel de "surimi é evidenciado pelas
propriedades reológicas fundamentais de textura do produto quando aplicada
uma força de deformação pela tensão, compressão ou penetração (rompimento).
Os teste para avaliação da textura foram aplicados através de Texturometro Stable

9  Micro Systems, modelo TA-XT2 (Figura 12), que realiza testes mecânicos estáticos
pela força de compressão de uma célula com carga de 5.0 kg.

A resistência dos géis, foi determinado sobre amostras cilíndricas de 30
milímetros de altura e 30 milímetros de diâmetro (Figura 13), obtidas pelo corte das
salsichas em um molde de material inox dotado de cortes transversais (Figura 14).

9

4.2.6.1. Teste de penetração.

9  Os ensaios de penetração foram realizados nas amostras conforme
mostrado na (Figura 15). Seu princípio baseia-se na aplicação de pressão de uma

^  haste com uma esfera de 3mm de diâmetro na ponta modelo (0 P/5), exercida sobre
a superfície da amostra que se deforma gradualmente, obtendo-se os resultados da

9  resistência do gel por meio de gráficos das curvas formadas. A força do gel se
determina multiplicando a força máxima até a ruptura, expressa em gramas, pela

^  deformação até a ruptura multiplicado pela distância (cm) sendo calculada através
J  da fórmula (Força do Ashi = AX g x BX cm). Todas as amostras foram realizadas
<% em quadruplicata.
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o modelo e os parâmetros do teste de penetração foram determinados
antecipadamente no texturometro, de acordo com a programação abaixo;

Discriminação Parâmetros

Modo:

Opção:

Velocidade do pré-teste:

Velocidade do teste:

Velocidade do pós-teste:

Distância:

Tipo de Tigger:

Taxa de aquisição de dados:

Teste de força em penetração

Retorno ao inicio

1,00 mm/s

1,10 mm/s

10.0 mm/s

15 mm

Auto - lOg

200 pps

4.2.6.2. Teste de compressão.

Os ensaios de medidas de compressão foram descritos por Gómez-Guillén
et al. (1997a).

Para a realização desta prova foram colocadas amostras, como descritas no
tópico de preparação dos géis. em uma placa plana do texturometro SMS TA-XT2.
A compressão è realizada por meio de um único cilindro modelo (0P/4O - alumínio,
de 40 milímetros de diâmetro (Figura 16), que é adaptado à célula de carga de 5 kg
Foi estabelecido realizar o teste com uma deformação de 50% da altura das
amostras, em função de testes prévios realizados pelo limite de compressão dentro
do qual se observaram rupturas. Para a realização do ensaio se comprime uma vez
a amostra e o resultado da altura máxima do pico de compressão registrado no
gráfico é expressa em (g x cm).
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m

Figura 12 — Texturometro TA-TX2

Figura 14 - Molde para cortes

Figura 13-Corte das Amostras

mmt fjrife*»»

t

iriyl
Figura 15 - Teste de penetração

Figura 16 Teste de compressão
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O modelo e os parâmetros do teste de compressão foram determinados
antecipadamente de acordo com a programação abaixo.

Discríminação Parâmetros

Modo: Teste de força em compressão.

Opção: Retorno ao inicio

Velocidade do pré-teste: 1,0 mm/s

Velocidade do teste: 1,0 mm/s

Velocidade do pós-teste: 10.0 mm/s

Distância: 15 mm

Tipo de Tigger: Auto - lOg

Taxa de aquisição de dados: 200 pps

4.2.7. Capacidade de retenção de água (ORA).

Este é um método descrito por Suzuki (1981) que quantifica a concentração de
água livre, que pode perder uma amostra de "kamaboko", a uma pressão e tempo
determinados.

A metodologia constou da colocação de uma amostra de "kamaboko (30 mm
de diâmetro x 3 mm de espessura e aproximadamente 2g de peso) entre dois papeis
de filtro onde se aplica uma pressão de 5 kg/cm^ durante um período determinado de
30 segundos, a diferença de peso da amostra antes e depois da prensagem reflete a
quantidade de água contida no "kamaboko". As análises foram feitas em triplicata. O
resultado foi expresso pela seguinte formula:

água extraída (%) - a- b xlOO

Onde:

a = Peso da amostra antes de ser prensada,

b = Peso da amostra depois de ser prensada.
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4.2.8. Avaliação sensorial da capacidade de força do gel.

O teste sensorial descrito por Suzuki (1981), para análise dos géis formados
(Quadro 2), é obviamente mais subjetivo do que um método instrumental e é por
isso. menos preciso devido à variabilidade no escore entre os provadores. Por ser
muito utilizado nas industrias de "surimi" do Japão passou a ser uma medida
obrigatória para toda a determinação sensorial da força do gel.

Para as provas da avaliação sensorial dos géis foram utilizadas amostras de
salsicha de "kamaboko" cortadas no molde de inox (Figura 14). As amostras após o
corte apresentavam tamanho de 30 mm de diâmetro por 3 mm de espessura, o
sistema de avaliação foi feito através de seguidas mordidas feitas nas amostras pelo
provador que atribui valores apresentados na tabela:

Quadro 2. Valores e atributos utilizados na avaliação sensorial
da qualidade do gel.

PONTUAÇÃO QUALIDADE DO ASHI

10,0 Extremamente resistente

9.0 Muito resistente

8.0 Resistente

7.0 Ligeiramente resistente
6.0 Normal

!  5,0 Ligeiramente débil
4.0 Débil

3.0 Muito débil

2,0 Extremamente débil

1,0 Frágil

0.0 Como Pasta

(*) Fonte: Suzuki (1981).

). Teste da dobra.

As amostras utilizadas para o teste da dobra são semelhantes às usadas para

a análise sensorial descrita acima.
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o teste da dobra é uma prova utilizada para determinar o grau de força do gel
através uma amostra de "kamaboko" (30 mm de diâmetro x 3 mm de espessura e
aproximadamente 2g de peso), a qual foi submetida ao teste da dobra. A facilidade
que a amostra apresenta ao grau de deformação quando se aplica uma a quatro
dobraduras (primeiramente pela metade e em seguida de novo pela metade)
indicará se a amostra tem a flexibilidade ou dureza, que são características
importantes para se determinar a qualidade do gel. Esta classificação é feita com o
duxilio de escores de pontuação (Quadro 3).

Quadro 3 - Escores de avaliação do Teste da dobra para mostras de kamaboko
Classificação Relação Resultado da Dobra Grau de Elasticidade

Grau 5

Grau 4

Grau 3

Grau 2

Grau 1

Fonte: Suzuki (1981)

(AA)

(A)

(B)

(C)

(D)

Não se rompe ao dobrar •

em quatro partes

não se rompe ao dobrar-se

pela metade.

se rompe ao dobra-se uma

vez com ruptura gradual

se rompe imediatamente ao

dobrar-se.

se rompe somente com a

pressão dos dedos.

Extremamente

elástico

Elasticidade

moderada.

Ligeiramente

elástico

Não elástico

Pobre

4.2.10. Análise Físico-química da matéria-prima (in natura) e produtor

a) Determinação de umidade.

Determinada sobre aproximadamente 10 gramas de amostra, por

dessecaçâo em estufa a lOõ^C até peso constante, segundo as técnicas descntas



nas "Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz" (São Paulo. 1985), expressa em
porcentagem de umidade no músculo.

b) Determinação de proteína bruta.

Determinado sobre aproximadamente 0,2 g de amostras seca, utilizando o

método de micro Kjehidahl, segundo as técnicas descritas nas "Normas Analíticas
do Instituto Adolfo Lutz" (São Paulo, 1985), utilizando o fator de conversão 6,25.
Para a digestão das amostras e posterior destilação foram utilizados
equipamentos TECNAL. Os resultados das três determinações foram expressas
em porcentagem de proteína no músculo.

c) Determinação de gordura.

Determinado sobre aproximadamente 2,0 g de amostra seca, pelo método
de Soxhiet. segundo as "Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz" (São Paulo,
1985), utilizando como solvente éter de petróleo. Os resultados das três
determinações foram expressas em porcentagem de gordura no músculo.

d) Determinação de cinza.

Determinada sobre aproximadamente 5 gramas de amostra seca e

desengordurada, em mufla à temperatura de 550°C. segundo as "Normas
Analíticas do Instituto Adolfo Lutz" (São Paulo. 1985). Os resultados das médias
de três determinações foram expressas em porcentagem de cinza no muscuio
triturado.

4.2.11. Determinação do Nitrogênio das Bases Voláteis Totais (N-BVT).

Determinado pelo método modificado por Jesus (1999) quanto ao uso de
TCA a 7,5% na extração.
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4.2.12. Determinação de pH.

Realizado em medidor de pH segundo as técnicas descritas nas "Normas
Analíticas do Instituto Adolfo Lutz" (São Paulo, 1985).

4.2.13. Análises estatísticas dos dados.

As médias foram comparadas por análise de variância (ANOVA) com um
critério de classificação, uma vez que, em todos os casos, pela análise de
variância rejeitando a hipótese de igualdade das médias efetuou-se o teste de
DUNCAN para comparações múltiplas entre as médias nos diferentes níveis dos
fatores. Foi adotado um nível de sígníficancía a = 5% para todos os testes
utilizados.

#
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1. COMPOSIÇÃO QUÍMICA

A composição química do peixe varia com a época do ano. Na Tabela 1
pode-se observar elevada variação do conteúdo valores médios de gordura entre
os peixe inteiro e o filé, mostrando que a quantidade deste macro componente
encontra-se principalmente na cavidade abdominal sendo mais elevado no mês de
maio e menor em setembro nas duas espécies. O conteúdo de proteínas nas
duas espécies variou entre 18% e 20,0%.

Segundo Junk (1985), na região Amazônica há uma marcante sazonalidade
nos níveis de umidade e gordura tanto dos peixes inteiro quanto nos filés. Na
época da cheia, os níveis de gordura são mais elevados chegando nos peixes
inteiros acima de 15,0% e de 5.0 % para os filés, enquanto que o conteúdo de
umidade ficou entre 65,0% e 75,0 % respectivamente. Nas espécies estudadas
foram observadas esta sazonalidade entre os meses de maio e setembro e
também entre o peixe inteiro e o filé Tabela 1, coincidindo com os valores
apresentados por Souza (2001), Junk (1985) e Rocha et al. (1982).

Os resultados mostraram que as alterações sazonais no conteúdo de

gordura no filé do jaraqui e do aracu capturados em maio, foi alto, atingindo 4,30%
e 5,77% e mais baixo em setembro 2,71% e 2,10%. Em conseqüência, torna-se
mais difícil tecnologicamente a fabricação de "surimi com estas espécies na
época das cheia dos rios, por causa de seu conteúdo de gordura mais elevado.
Entretanto, para a eliminação da gordura neste período pode-se adotar
tecnologias especiais como o uso de equipamentos à vácuo ou através da adição
de 0,2% de NaHCOa (bicarbonato de sódio) na etapa de lavagem com a finalidade
de se retirar uma quantidade maior de gordura. Esta é uma prática comum e os

resultados são significativos para a indústria de processamento de surimi .
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Tabela 1- Composição química de 20 amostras de jaraqui {Semaprochilodus
sp.), aracu {Shizodon fasciatum), nas formas inteira e filé
analisadas nos meses de maio e setembro (grama por 100
gramas), Manaus. AM.

Composição /
Espécies

Umidade Proteína Gordura Cinza

Q.
UJ

«

X

X  EP

0.
Ul

X

1

X  EP

Maio

Aracu

Inteiro

Filé

71,05 ±3,7

75,07 ± 2,6

17,96 ±1,8

20,01 ±1,2

1

8,57 ± 4,3

4,30 ±2,1

1,95 ±0,8

0,93 ±0,1

Jaraqui

Inteiro

Filé

66,75 ± 2,4

74,15 + 2,7

16,84 ± 1,6

19,10 ±0,5

14,18 ±1,2

5,77 ±1,2

1,3±0,1

0,8 ±0,2

Setembro

Aracu

Inteiro

Filé

72,03 ± 2,2

76,95 ± 0,8

18,78 ± 1,9

20,19 ±0,2

9,06 ± 3,4

2,71 ±1,7

1,78 ±0,3

1,56 ±0,1

Jaraqui

Inteiro

Filé

73,08 ±1,9

77,63 ± 1,7

17,95 ±0,9

20,06 ± 0,6
1

8,16 ±37

2,10±1,2

1,7 ±0,8

0,7 ±0,6

"X = média ± EP= erro padrão

O conteúdo de gordura do músculo das espécies estudas variou com a
estação do ano, inversamente em relação ao teor de umidade. Além disso, muitas
outras espécies de peixes gordos encontrados na região amazônica também
estão associadas a variação sazonal, numa correlação inversa com o conteúdo de
umidade do músculo (Jesus, 1999).
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Martí de Castro et al. (1997). investigando os resultados da composição

química de sardinha, capturadas durante a estação de inverno, observaram que o
conteúdo de gordura foi relativamente baixo (4,2%), típico desta espécie nesta
época do ano.

Nunes et al. (1992) reportaram que o conteúdo de lípides em sardinhas do
pacífico norte variou entre 6,0% em março a valores altos de aproximadamente
28,0% em setembro. Observaram ainda que o músculo branco de mackerel do
atlântico variou de 3,8% em abril a 13,4% em novembro, entretanto no músculo
escuro de mackerel o valor foi de 7,5% em abril e de 19,1% em setembro e que

o conteúdo de lipídios teve importante implicações na estocagem, processamento,
estabilidade e valor nutricional do músculo desta espécie, tendo sido também a

principal razão para a perda da qualidade sensorial observada.

As diferenças encontradas na composição centesimal entre o "minced e o
"surimi" das duas espécies amazônicas podem ser visualizados nas (Figuras 17 e
18), observou-se que houve marcada diminuição nos teores de gordura, para
níveis próximo de 1.0%. enquanto que para as proteínas as perdas são da ordem
de 4.0 a 5,0%. Na etapa de lavagem a remoção das proteínas sarcoplasmáticas é
necessária pois aumenta a concentração de proteína miofibrilar, que são
responsáveis pela formação do gel. Além disso, a retirada das substâncias
solúveis em água, como gordura e proteínas sarcoplasmáticas, é útil porque são
substâncias que aceleram a desnaturaçào protéica durante o armazenamento
(Lanier & Lee,1992).

O uso de espécies com alto teor de lipídeos deve ser evitado na manufatura
de "minced fish" destinado à produção de "surimi". devido à dificuldade tecnológica
na sua remoção, bem como ao flavor e coloração associados aos lípides.
Entretanto, estudos sobre o aproveitamento de espécies gordas vem sendo
desenvolvidos para superar esse desafio.
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5.2. DETERMINAÇÃO DO RENDIMENTO DO "SURIMr.

Para o experimento de rendimento do "surimi" de jaraqui e aracu foram

utilizadas duas formas de beneficiamento na etapa anterior à alimentação da

separadora, com a finalidade de se comparar o rendimento entre as duas formas

de tratamento. No primeiro tipo de beneficiamento foi feita a decapítação manual,

seguida de um corte longitudinal pelo dorso do peixe através da coluna até atingir

a cavidade abdominal, abrindo-o em bandas, denominado corte "borboleta" ou

(D&E) (Figura 7). Após a abertura foram retiradas as vísceras e procedeu-se a

lavagem minuciosa de todo o sangue e resíduo restante. A segunda forma

constitui no fileteamento e retirada da pele, sendo em seguida lavado em água

corrente (Figura 6).

A diferença entre os rendimentos do "minced" e "surimi" para as duas

espécies quando elaborados a partir das amostras beneficiadas na forma

descabeçadas / evisceradas (D&E) e fileteadas (F) são mostrados na Tabela 2) O

tamanho médio dos exemplares de jaraqui utilizados no experimento foi de 25,5

centímetros com peso médio de 290,0 gramas e exemplares de aracu com 28,5

centímetros e 390,0 gramas de peso. Os resultados dos rendimentos encontrados

para o jaraqui e aracu foram semelhantes aos valores encontrados por MacDonald

et ai. (1990). na elaboração de "surimi" de Hoki {Macroronu novaezelandiae) nas

mesmas condições de processamento (D&E) 33,0% e fileteado (F) 26,0%. O

rendimento do "surimi" de aracu na forma (D&E) foi significativamente maior do

que o jaraqui mostrando que esta espécie possui em média percentual de

rendimento 15,0% maior, possivelmente devido sua forma anatômica fusiforme

com relação entre o tamanho da cabeça e o corpo.

Os valores de rendimento nas formas de beneficiamento do pescado (D&E)

e (F) influenciaram a quantidade do "minced" produzido após a separação

mecânica, estando de acordo com a informação de Lee (1984), quando cita que a

forma de beneficiamento do pescado para a elaboração de "surimi" influencia



Minced jaraqui Surimí jaraqui

Umidade

77,42%

Umidade

80,0%

Cinza Gordura

Proteína

18,94%

1,24% 3,78%

Cinza

0,2%
Gordura

1,0%

Figura 17 - Diferença na composição centesimal do "minced" e "surimi" jaraqui

Minced aracu

Surimi aracu

Proteína

14,92%

Umidade

78,0%

Cmza
Gordura

3,7%

Proteína

16,0%

Umidade

80,45%

Cinza

0,2%
Gordura

1,43%

Proteína

13,95%

s

I
o
5-

Figura 18 - Diferença na composição centesimal do "minced" e "surimi" aracu
CO
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na qualidade do produto final uma vez que o peixe meramente descabeçado e

eviscerado aumenta o rendimento, porém em algumas espécies pode resultar num

produto de baixa qualidade pela presença de resíduos de sangue". Por outro lado,

o simples fileteamento envolvendo a decapitação, evisceraçào, fornece um filé

sem osso com menor rendimento, deveria levar à obtenção de um produto de

melhor qualidade. Porém os resultados encontrados entre as formas de

beneficiamento do "surimi" de jaraqui e de aracu mostraram que apesar do

rendimento maior do (D&E) sobre o (F) não houve diferenciação sensorial na

aparência (cor e textura) no produto final, diferente dos resultados de Lee (1984).

Tabela 2 - Rendimento em diferentes estágios do processamento do "minced"

(CMS) e "surimi" entre as amostras beneficiados na forma de

borboleta: descabeçados e eviscerados (D&E) ou fileteados (F).

Manaus, AM.

Estágio do Processo

ESPÉCIE/ RENDIMENTO (%)

Jaraqui Aracu

D&E F D&E F

Peixe inteiro 100.00 100,00 100,00 100,00

Filé (com pele) n.d. 37,51 n.d. 48,18

Descabeçado e eviscerado 66,15 n.d. 72,09 n.d.

"Minced" 43,23
I

35,15 50,50 46,33

"Minced" lavado/drenado 33,80 29,53 39,38 36,79

"Surimi" 35,50
]

31,35
t

41,43
1

38,99

n.d. = não determinado

Segundo Park & Morrissey (2000), geralmente o rendimento do "surimi" é

baixo, em média 22,0%, porém sua demanda na ultima década aumentou de

forma espetacular. Apesar da disponibilidade de algumas espécies ter diminuído
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^  houve a necessidade do uso de outras espécies alternativas, bem como otimizar

^  os processos de elaboração do "surimi", já que o rendimento é um fator

^  importante economicamente para as indústrias.

^  O rendimento do "surimi" pode variar segundo a espécie, com o tamanho

dos exemplares, bem como pelo tipo de corte e também pelos tipos de

^  equipamentos utilizados no processo. Flutuações no rendimento deverão, por isso,
^  ser esperadas. Contudo, para atingir o máximo de rendimento, um controle

cuidadoso do beneficiamento e das etapas de separação das carnes é necessário

^  (Toyoda et al., 1992).

^  O rendimento obtido com jaraqui e aracu pode ser considerado bom quando

^  comparado com os resultados obtidos por Sato & Pollak (2001), quando

trabalharam com Lacha (Brevoortia spp.) nas instalações do Instituto de

Investigações Pesqueiras do Uruguai, partindo do peixe inteiro fresco como

matéria-prima e efetuando 3 lavagens da polpa, cujo rendimento de "surimi" variou

entre 18,0% e 22,0%.

O aracu apresentou maior uniformidade de tamanho nas amostras

trabalhadas o que possibilitou um melhor rendimento do "minced" . Lee (1986),

cita que espécies que possuem maior quantidade de carne em relação ao

esqueleto são importantes para obtenção de rendimentos mais consistentes das

máquinas de separação de espinhas.

Comparando o rendimento do "minced" de jaraqui em relação ao aracu

pode-se verificar que o tamanho dos exemplares do aracu permite maior

porcentagem de extração de músculo. Isto ocorre porque o aracu possui corpo

com a forma mais alongada e com menor tamanho de cabeça do que o jaraqui,

resultando em um maior rendimento tanto do "minced" feito do filé quanto o peixe

espalmado.
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^  Os resultados das medidas do rendimento em todas as etapas de
^  processamento do "minced" incluindo os resíduos obtidos no processamento de
^  jaraqui e aracu sâo apresentados nas Figuras 19 e 20.

^3* Durante o processamento, as vísceras têm que ser removidas

completamente (Okada, 1961). E se após o processo de lavagem permanecer

^  uma pequena porção das vísceras, as propriedades de formação do gel do

"surimi" diminuirão devido a alto conteúdo de enzimas proteolíticas e o numero de

^  microorganismos deterioradores presentes (Suzuki, 1981).

Para Toyoda et al. (1992), as membranas escuras da parte interna do

abdome (peritôneo) devem ser completamente removidas e dependendo da

^  espécie, as escamas deverão também ser removidas uma vez que sua

permanência resultará em um produto final de cor indesejável com a inclusão de

cores que influenciarão na aparência do "surimi". O material escuro na barriga e

impurezas de pele são mais comuns no "surimi" processados na forma

descabeçado e eviscerado com escamas.

A coloração obtida no "surimi" de jaraqui foi mais escura do que a do

"surimi" de aracu, podendo ser observada nas Figuras 21 e 22. Isto ocorre,

provavelmente, porque o jaraqui apresentou a cor do músculo mais escura do que

o aracu, portanto, com uma maior quantidade de mioglobinas, que são mais

difíceis de serem removidas através do processo de lavagens utilizado neste

experimento.

Visualmente os ciclos e o tempo de lavagem mostraram efeitos

significativos na coloração do "surimi" de jaraqui e aracu quando comparados com

o "minced". A taxa de água: carne de 4:1 e a utilização de 3 ciclos de lavagens

foram suficientes para reduzir a quantidade de proteínas sarcoplasmáticas do

"minced". Estes resultados estão de acordo com estudos de Lin & Park (1997),

mostrando que a cor é uma análise efetiva na avaliação da qualidade do "surimi"
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f  ',

43®/fl 26%

B Peso vísceras

■ Peso cabeça

□ Resíduo separação

□ Minced

23%

Figura 19 - Medidas de rendimento do "minced" e dos
resíduos de jaraqui.

13%

50%

16%

■ Peso vísceras

■ Peso cabeça

□ Resíduo separação

□ Minced

Figura 20 - Medidas de rendimento do "minced" e dos
resíduos de aracu.
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Figura 21 - "Mínced" de jaraqui 'Surími" de jaraqui

Figura 22 - "Minced" de aracu 'Surimi" de aracu
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^  Segundo Hall & Ahmad (1997), a elaboração do "surlml" obtido com
^  matéria-prima com poucas lavagens e sem a etapa de refinamento, resulta em

altos rendimentos e um "surimi" de qualidade inferior com a formação de gel

^  fraco. De outra maneira, quando se obtém "surimi" com mais ciclos de lavagens e

^  com refinamento conseguem-se baixos rendimentos, porém um "surimi" de alta

qualidade e com a formação de gel forte.

^  O advento das máquinas separadoras de espinhas durante os anos 70

^  contribuiu para o crescimento da produção de "surimi" elaborado a partir de

espécies sub-utilizadas. Atualmente, existem diferentes versões de separadoras

porém o tipo mais comum possui um cilindro perfurado ajustável, com o tamanho

das perfurações variando de 1 a 5 milímetros. A tensão da correia e o tamanho

^  das perfurações no cilindro estão diretamente ligados ao rendimento e à qualidade

do "minced" obtido. Cilindros com perfurações pequenas produzem "minced" fino

com boa cor mas com possibilidade de ocorrer perdas durante o processamento

devido ao reduzido tamanho das partículas. Por sua vez, perfurações acima de 8

milímetros levam à obtenção de altos rendimentos, entretanto, exige à

necessidade da etapa de refinamento posterior.

Geralmente o fileteamento do peixe antes da separação é recomendado

para peixes grandes, enquanto que peixes pequenos podem ser
convenientemente preparados para a separação através do descabeçamento e

evisceraçào. Maior atenção também deverá ser dada à perda de partículas finas

de carne durante a etapa de lavagem. O rendimento total pode ser

significativamente melhorado pela eficiência da recuperação das proteínas

miofib ri lares, usualmente perdidas na água de lavagem.

Dois fatores intrínsecos influenciam o rendimento do "surimi": o primeiro é o

tamanho dos peixes, pois quanto maiores, mais alto endimento; o segundo é o

estado biológico dos peixes que também tem influência negativa ou positiva.

Quando o peixe se encontra bem nutrido resulta em rendimento maior de "surimi"
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^  Outro tipo de influencia sobre o rendimento sào aquelas que dependem das
^  alterações quanto à qualidade, como no caso do pescado bem conservado, que
^  com freqüência, leva a rendimentos maiores.

^  O uso de novos equipamentos na elaboração de "surimi" do jaraqui e aracu

apresentaram bons resultados de rendimento, sendo necessárias mais

^  experiências para que outras espécies da região amazônica venham a ser
convertidas em "minced" ou "surimi".

3

5.3. TEMPO DE CENTRIFUGAÇÃO NO CONTROLE DA UMIDADE FINAL

DO "SURIMI"

^  Para a determinação do tempo de drenagem foi utilizada centrifuga modelo

CT -10(Figura 10) com capacidade para 10 kg e velocidade de 900 rotações por

minuto (RPM) para extração da umidade no "minced", após cada ciclo de lavagem

das duas espécies. Neste experimento a centrifuga foi programada para drenar

durante 60 segundos. Após este tempo foi retirada uma amostra do "minced"

drenado e em seguida analisada, determinando-se a umidade naquele momento

até atingir valor de umidade constante. Os resultados são mostrados na Figura 23,

e observou-se que os valores de umidade decresceram linearmente não havendo

diferença significativa entre as umidades do "minced" nas duas espécies após a

drenagem, mostrando que o equipamento utilizado é recomendável para essa

finalidade, pois apresentou bom resultado.

Lee (1984), recomenda que para a elaboração de "surimi" com géis fortes, o

conteúdo de umidade deverá estar no intervalo de 72,0 a 80,0%. Estando de

acordo com Tejada et al. (1995), que mostraram a umidade final do "surimi", após

a etapa de drenagem, como um fator de grande influência na resistência e

elasticidade dos géis. Para tanto, determinou-se o controle do conteúdo de água

com a finalidade de conhecer os resultados do tempo necessário de centrifugação

do "minced" após a lavagem, a serem utilizados nas demais etapas do
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^  experimento, objetivando principalmente, a obtenção de géis mais firmes e
^  estáveis.

n

1  A umidade do "minced" de jaraqui e de aracu antes da lavagem da polpa

^  encontrava-se com valores entre 78,0% e 77,0% respectivamente após a lavagem

estes níveis se elevaram para 86,0% e 87,0%, valores observados na pasta úmida

antes da etapa de drenagem por centrifugação. Durante o processo de

^  centrifugação houve uma diminuição gradual da umidade até atingir 80,0%, o que

^  ocorreu com 6 (seis) minutos de centrifugação. Após este tempo houve

^  estabilização da umidade não sendo mais observada diminuição do teor.

^  Tejada et ai. (1995), trabalhando com tilápia {Vermelha híbrida) elaboraram

^  géis com diferentes teores de umidade final (76,0. 78,0 e 80,0%) e encontraram

valores mais altos de força, resistência do gel e capacidade de retenção de água

(CRA) com umidade de 76%. Considerando que os géis são mais resistentes

quanto menor o conteúdo de água é também verdade que isto dependerá da

^  espécie de peixe que se elabore o "surimi" e do tipo de drenagem utilizada para

extração da umidade.

f-n.
■ 5

(^■>

Na etapa de drenagem do "surimi" a retirada de água do músculo lavado é
uma tarefa difícil pois a retenção de água varia com vários fatores sendo os mais
comuns: o período de desova, a força iônica, o tempo de lavagem, a relação entre
carne.água, o tamanho das partículas do "minced" e o mais importante, o pH.
Além disso, a pressão mecânica aplicada durante o processo de drenagem afeta
considerávelmente o conteúdo de umidade final do produto. Ao lado destes e

outros fatores a velocidade com que a água se desprende das partículas do

músculo durante a lavagem é determinada pelo conteúdo de sal (força iônica) e

pelo pH do músculo que deverá estar próximo ao pH da água de lavagem (Lin &
Park, 1997).
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Figura 23 - Avaliação do tempo de drenagem por centrifugação do "minced"

de jaraqui e aracu.

O estado de frescor da matéria-prima também afeta as propriedade de
retenção de água, estando diretamente relacionado com a perda de qualidade,

retendo mais água conforme o nível de deterioração do peixe. A matéria-prima

utilizada no experimento para obtenção de "surimi" se encontrava em qualidade

especial para o consumo, conforme análise sensorial, entretanto as condições

empregadas no laboratório, principalmente na etapa de lavagem da polpa, podem

ter contribuído para obtenção de valores mais elevados de retenção de umidade

depois da drenagem nas espécies estudadas.

Segundo Hall & Ahmad (1997), fatores como lavagens rápidas ou mais

demoradas do "minced", com ou sem agitação vigorosa, além de altas taxas

carne:água, com freqüência podem resultar numa excessiva hidratação do
músculo, contribuindo como fatores negativos para que a remoção da água da
carne lavada seja dificultada posteriormente.

Lin & Park (1996), mostraram que os efeitos da sazonalidade também são

fatores importantes, pois como o peixe no período de alimentação possui baixos
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^  níveis de umidade e elevado conteúdo de proteína, podem determinar a utilização

?  de poucos ciclos de lavagem resultando na formação de géis fortes. Concluindo
^  os autores mencionam que o pH baixo, neste momento, também tende à formação

de um gel forte, sendo mais fácil remover água durante o processo de drenagem.

^  Em outro trabalho, Lin & Park (1997) estudando a possibilidade de redução do

uso de água concluíram que, peixes capturados durante ou após a desova

mostram um pH elevado, o que leva a uma maior retenção de água, produzindo

um gel fraco.

Na etapa de desidratação podem ser usados vários tipos de equipamentos,

dentre eles aqueles dotados de parafusos sem fim ou centrífugas de decantação

circulares, que podem ser usados na operação de extração do excedente de água.

^  A eficiência desses equipamentos dependerá da pressão exercida, do tempo e

velocidade de drenagem. Para algumas espécies de peixe, a adição de sal na

proporção de 0,3% na última água de lavagem pode ser necessária para facilitar a
remoção da umidade (Toyoda et al.,1992).

^3

O pH da água de lavagem no experimento variou de 6,47 a 6,52, o que

facilita a eliminação da água durante o processo de lavagem. Não foram

analisados aspectos relacionados á composição química das águas utilizadas,

mas sabe-se que águas duras, com metais presentes tal como cálcio e magnésio.

ferro e manganês, afetam a textura e a cor do "surimi".

Segundo Suzuki (1981), o pH baixo aumenta o grau de inchamento. Em pH

entre 4,8 e 5,6 pode-se eliminar facilmente a água, porém fora destes limites é

mais difícil. O pH da água de lavagem também é importante nesta etapa pois

ocasiona maior ou menor quantidade de água extraída.

O efeito da retenção da água durante a lavagem deve-se principalmente ao

pH que afeta a habilidade de formação de gel através das propriedades

relacionadas à funcionalidade das proteínas. Para peixes frescos de carne
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V6rm6lha ou ©scura, o valor do pH da carn© é mais baixo (5,7 a 6,0) e agsntss

alcaünos, usualmente bicarbonato de sódio são adicionados à água para ajustar o

pH. Entretanto, quando o pescado não é fresco o pH do músculo sobe para 7,3 a
'15 7,6 devendo ser corrigido através da adição de um ácido.

A facilidade da drenagem também esta relacionada com o tamanho das

perfurações do cilindro de rotação que deve ser compatível com o tamanho das

^  partículas de carne para que se obtenha um perfeito balanço entre a perda de
^  rendimento potencial devido ao tamanho das partículas e a quantidade de água

^  extraída Kudo et al.(1973).

o-,

" )
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5.4. COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO "MINCED" NOS DIFERENTES CICLOS DE

LAVAGENS

m

Nas Figuras 24 e 25, sào mostrados os resultados das determinações da

composição química da carne separada ("minced") com um, dois e três ciclos de

lavagem e drenagem tanto do jaraqui quanto do aracu . Pode-se observar que os

resultados mostram que houve uma elevação no conteúdo de umidade em cada

ciclo, partindo de 78,0% no "minced" para 83,0%, em ambas as espécies após o
^  terceiro ciclo de lavagem. Os valores mostram que apesar do tempo de

^  centrifugação de 6 minutos não foi possível uma maior retirada de umidade.
^  Montero et al. (1999b). mostraram valores semelhantes aos encontrados para
^  nossas espécies.

^  Lin & Park (1997) investigando uma possível minimização da quantidade de

água usada na elaboração de "surimi" encontraram que o aumento nos ciclos de
lavagem e no tempo de lavagem resulta numa elevação do conteúdo de umidade.

1 Pode se observar que o conteúdo de proteína decresceu entre o primeiro e

o terceiro ciclo de lavagem cerca de 3,0 a 4,0%, para as duas espécies em

estudo, possivelmente pela remoção das proteínas sarcoplasmáticas,

permanecendo somente parte das proteínas miofibrilares, insolúveis em água. O

conteúdo de gordura decresceu acentuadamente, chegando após o terceiro ciclo

de lavagem ao nível de 1,0%, mostrando que os procedimentos de lavagem

utilizados promoveram satisfatoriamente a redução dos componentes

indesejáveis, levando à obtenção de um produto final com características

uniformes e com qualidades essenciais para formação de géis fortes
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S Umidade

■ Proteína

□ Goitlura

□ Cinza

"Mnced' 1^ 2®

CICLOS DE LAVAGEM

Figura 24 - Composição química do jaraqui após cada ciclo de lavagem

a 40

t> 30
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■ Proteína
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*Minced r

CICLO DELAVAGBSIS

Figura 25 - Composição química do aracu após cada ciclo de lavagem
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®  5.5. INFLUENCIA DE DIFERENTES NÍVEIS DE SAL NA HABILIDADE DE
(Si

FORMAÇÃO DE GEL

^  As Tabelas 3 e 4 mostram os resultados dos valores das comparações

estatísticas das análises da força de penetração e força de compressão na

habilidade de formação dos géis de jaraqui e aracu contendo níveis de 1,0%,

2,0%, e 3,0% de NaCI, quando submetidos a diferentes condições de tratamentos

térmicos de 10°C/14h^90°C/30min; 40°C/30min->90°C/30min,

60°C/30min^90°C/30min e 90°C/30min. As Figuras 26, 27, 28 e 29 , apresentam

os resultados das análises sensoriais e teste da dobra na formação dos géis

citados acima.

Borderias et al. (1983), mostraram que as característica reológicas da

textura do "surimi" são de grande importância para a aceitabilidade e

determinação da qualidade das pastas de pescado, sendo necessário conhecer

todos os fatores que tem relação com a elasticidade através de análises de

determinação da resistência do gel, tanto da matéria-prima como dos produtos
rs

elaborados.

.rs

O

Segundo Stone & Staniey (1992), 70,0% das proteínas da carne de

pescado são compostas principalmente por proteínas miofibrilares, solúveis em

sal. Quando de agrega sal à carne de pescado triturada, composta por miosina e

actomiosina, a mesma se dissolve e se torna uma pasta viscosa e adesiva e que

quando aquecida, se converte em um gel devido a formação de uma estrutura

tridimensional de tamanho microscópico que lhe dá a característica de

elasticidade. Esta alteração é causada pela dispersão miofibrilar das proteínas

com uma alta retenção de água.
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^  Tejada (1994) menciona em seu trabalho, que para se determinar o efeito
^  do sal na dissolução das proteínas, adicionou diferentes concentrações de sai
^  (NaCI) à carne e logo após a mistura aplicou diferentes tratamentos térmicos e
^  determinou a força do gel, concluindo que diferentes concentrações de sal alteram

^  a habilidade de formar géis, e que quanto maior a concentração, mais resistente é

o gel. A comparação desses resultados com os encontrados neste experimento

nos permite determinar que quanto maior a concentração de sal, maior a

^  intensidade da resistência do gel.

m

^  Os resultados mostram que houve diferença significativa entre os
^  tratamentos térmicos na formação dos géis nos três níveis de sal para ambas as
^  espécies. Os tratamentos aplicados ao jaraqui mostraram comportamento

^  diferente do aracu, apresentando valores médios de penetração e compressão

maiores, demonstrando uma melhor habilidade de formar géis do "surimi" nos três

'  níveis de sal, principalmente na temperatura de assentamento de 40°C. Os geis

^  de jaraqui (Figuras 26 e 27), por sua vez mantiveram-se com valores de

penetração acima de 300,00 (g.cm) e apresentaram valores médios menores

^  ' somente com assentamento de 10°C por 14 horas nos níveis de 1,0 e 2,0% de sal.

Alvarez, et al. (1995), trabalhando com sardinha (Sardina pilchardus),

concluíram que a máxima força de géis utilizando diferentes concentrações de sal

foram comparados no tratamento térmico a temperaturas diferentes, os valores

^  elevados da máxima força de gel foram observado com 2,4% e 2,8% de NaCI de

baixa força de gel com 2,07%. Estes resultados confirmam outras publicações

(Sano, 1988; Itho et al. 1990), mostrando que em maiores concentrações de sal,

maior a quantidade de proteínas miofibrilares solubilizadas.
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m

A habilidade de formar géis no jaraqui também mostrou diferença

significativa tanto entre os tratamentos térmicos quanto nos diferentes níveis de

sal. Nas análises de compressão foram obtidos valores elevados acima de 2500 (g

%  X cm), ficando, na grande maioria, entre 4000 e 4500 (g x cm), nos três níveis de

^  sal, não importando qual o tratamento térmico aplicado.
m

^  Valores dos géis de jaraqui quando aquecidos diretamente a 90 °C.
^  contendo 1.0% e 3.0% de sal exibiram força de penetração e compressão

significativamente menores do que os géis aquecidos à temperaturas de 40®C e

60°C. De acordo com Tejada et al. (1995), isto ocorre porque no aquecimento

direto sem assentamento há uma menor retenção de água nas proteínas

resultando numa baixa estabilidade da matriz formada.

O comportamento dos géis de aracu nos tratamentos com assentamento a

10°C. 40°C e 60°C e sem assentamento a 90°C (Figuras 28 e 29), mostraram

diferença significativa nas análises de penetração e compressão, porém todos os

^  valores das médias de penetração estiveram abaixo de 170 g x cm com valores

atribuídos às análises sensoriais abaixo de 7 (sete) e teste da dobra (B e C),

havendo um "ashi" mais firme nos tratamentos a 60°C com 1% e 2% de sal para

O  valores de compressão, e a 3% de sal a 40°C na análise de penetração

Segundo Suzuki (1981), a força do gel é uma característica reológica a qual

os japoneses denominam de "ashi" podendo-se dizer que o "ashi" é a combinação

de suavidade, dureza e flexibilidade somente encontrada nas pastas de pescado,

conhecida também como "elasticidade do gel ". Tradicionalmente uma pasta de

pescado quando apresenta um bom "ashi" se diz que é um bom "kamaboko".

Na comparação entre os três níveis de sal, também houve diferença

significativa na maioria dos tratamentos térmicos, sendo que os níveis de 2% e 3%

apresentaram textura mais firme em relação a mistura com 1% de sal para as

duas espécies. Em sua pesquisa, Gómez-Guillén et al. (1997c). concluíram que a



m

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

■9

Resultado e Discussão97

XQ 1500
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Tratamento Térmico
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Figura 26 - Análise de compressão, sensorial e teste da dobra e em "surimi" de
aracu com diferentes níveis de sal (1,0, 2,0 e 3,0%) e em diferentes
tratamentos térmicos.
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Figura 27 - Análise de penetração, sensorial e teste da dobra e em "surimi"
de aracu com diferentes níveis de sal (1,0, 2,0 e 3,0%) e em
diferentes tratamentos térmicos.
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Figura 28 - Análise de compressão, sensorial e teste da dobra e em "surimi"
de jaraqui com diferentes níveis de sal (1,0, 2,0 e 3,0%) e em
diferentes tratamentos térmicos.
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Figura 29 - Análise de penetração, sensorial e teste da dobra e em
"surimi" de jaraqui com diferentes níveis de sal (1,0, 2,0
e 3,0%) e em diferentes tratamentos térmicos.
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^  quantidade mínima necessária para ocasionar este efeito é de 2,0% (0,4M), em
relação ao peso da carne e quantidades de sal superiores a 6,0% produzem

^  insolubilidade nas proteínas originando o fenômeno denominado "salting out",
19 onde a água contida na carne é atraída pelos íons de sal causando maior retenção

de água.
m

li Os géis de aracu apresentaram diferença significativa no assentamento a

60°C para o teste de compressão nos níveis 1,0% e 2,0%, obtendo na análise
sensorial e teste da dobra valor B (7,0), tendo neste tratamento resistência do gei

mais forte do que os demais. Os resultados obtidos mostram que esta espécie não

^  possui boa habilidade para a formação de gel nos níveis de sal pesquisados, pois
^  mantiveram-se com valores de compressão sempre abaixo de 3000 g x cm e de
^  penetração abaixo de 180 g x cm.

0

^  Estes resultados também são consistentes com pesquisa desenvolvida por

Careche et al., (1995), onde afirmaram que o efeito da preincubação ou
O
OK assentamento à 40°C, para algumas espécies é fundamental pois aumenta a força

de resistência do gel final. Este fenômeno denominado "suwari" é desejado nos

processos de elaboração do "kamaboko". Os valores da força dos géis de jaraqui
encontrados na temperatura de assentamento a 10°C por 14 horas, foi

significativamente menor do que nos demais tratamentos em todos os níveis de

sal.

Reppond et al. (1995), comparando a formação de gel de pacific herring

(Clupes harengus pallasí) usaram o teste de penetração e compressão e

concluíram que a baixas temperaturas de assentamento (40°C), antes do

aquecimento á 90°C, resultaram em géis mais fortes.

Gòmez-Guillén et al. (1997c), também concluíram que em algumas

espécies os géis de "kamaboko" são obtidos nas temperaturas abaixo de 40°C.

Estes tipos de géis possuem certas características particulares como alta
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elasticidade e aparência translúcida, alterando sua características quando
aquecidos a temperaturas acima de 80°C.
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H  Estes resultados mostram que o uso de determinadas quantidades de sal

no processamento do "surimi" de jaraqui e aracu afetaram sobremaneira as
condições de geleificação em diferentes tratamentos térmicos. Segundo Suzuki

^  (1981) para a obtenção de um gel forte a quantidade de sal a ser adicionada
B  dependerá da cada espécie e sua condição física relacionada as épocas de

desova.

^  5.6. EFEITOS DA ARMAZENAGEM EM GELO NAS PROPRIEDADES DE
GELEIFICAÇÃO DO "SURIMI".

Os valores da resistência dos géis (Tabela 5), elaborados do "surimi de
jaraqui e aracu apresentaram diferenças significativas com relação ao número de
dias que o pescado permaneceu estocado em gelo antes do processamento. Nas
Figuras 30 e 31, observa-se um declínio gradual nos valores médios dos testes de

O  penetração e compressão com relação ao tempo de estocagem. Os resultados
mostram a dependência da habilidade de formar gel com relação ao estado de
frescor das amostras de aracu e jaraqui, durante a armazenagem em gelo antes
da preparação e elaboração do "surimi" e "kamaboko".

n

Os valores médios de penetração para o aracu não apresentaram diferença
significativa até o oitavo dia de estocagem em gelo, mostrando essa diferença
somente nas análises de compressão. Os valores obtidos no décimo primeiro e o
décimo oitavo dias também mostraram diferença com relação ao vigésimo terceiro

dia. As análises de compressão mostraram a mesma tendência, havendo um
declínio maior nas médias de textura nos géis elaborados com peixes mantidos

^  além do décimo oitavo dia de estocagem em gelo.

BIBLIOIECA m riPfl
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Tabela 5 - Força de penetração (g.cm) e compressão (g.cm) do "surimi" de jaraqui Semaprochilodus

sp. e aracu Shizodon fasciatum , mantidos em gelo. Manaus, AM.(*)

Penetração
(g X cm)

Ctias em Gelo

01 04 08 11 15 18 23

Aracu

Jaraqui

294,46®

618,33®

281,72®

428,82"

273,91®

380,10"

205,29"

311,13"

179,14"'"

290,60""

181,62"

256,26®

143,59"

184,48'

Compressão
(g X cm)

Aracu

Jaraqui

3.882,72® 3.548,31^ 2.668,40'' 2.630,36" 2.186,32" 2.461.42" 2.456,00'

4.835,33® 4.503,34'' 4.122,77" 3.677,73" 3.589,72" 3.154,38® 2.969,30'

(♦iDados são média de cinco réplicas (análise de textura). Médias em linha marcadas por diferentes
letras (a,b,c,d,e,f) são significativamente diferentes.. §■
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Figura 30 - Valores das análises de penetração das amostras de jaraqui e
aracu mantidas em gelo durante 23 dias.
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Figura 31- Valores das análises de compressão das amostras de jaraqui
e aracu mantidas em gelo durante 23 dias.
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m^  Nos valores médios das análises de textura dos géis formados a partir do
"surimi" de jaraqui, observou-se que a resistência da textura foi superior ao do

#  aracu indicando que os géis formados com esta espécie apresentaram-se mais

^  fortes durante a estocagem em gelo. Estes resultados estão de acordo com os
%

apresentados por Lanier (2000), mostrando que na medida em que o pescado se

deteriora os valores das análises de textura decrescem levando a mudanças na

elasticidade dos géis devido, principalmente, à desnaturação protéica do músculo,

causando diminuição de sua solubilidade. Algumas espécies de peixes são menos

ou mais afetadas pela diminuição da frescura, a razão poderia ser devido à

atividade enzimática que afeta as proteínas miofibrilares em maior ou menor

velocidade.

0

A mesma afirmação também é compartilhada por Lin & Park (1996), onde

citam que a perda de coesividade com o tempo de estocagem em gelo é causada

^  pela desnaturação e agregação das proteínas miofibrilares durante a estocagem.

0  Segundo Reddy & Sricar (1991), em casos avançados de deterioração, a

contaminação do "minced" com resíduos de vísceras e enzimas exógenas pode

contribuir para a formação de géis de qualidade inferior.

O

c

O

o

O

Os valores de N-BVT (Figura 32), formados durante 23 dias de estocagem

em gelo dessas espécies: aracu (18,60 a 28,51 mg/lOOg) e jaraqui (20,18 a

30,49), apresentaram diferença significativa, experimentando um crescimento

moderado, porém os valores mostraram-se abaixo ou pouco acima do limite

máximo estabelecido na legislação que é de 30,0 mg/lOOg (São Paulo, 1991).

Entretanto, a presença dos compostos voláteis formados durante o tempo de

estocagem em gelo podem ser capazes de influenciar na diminuição da força do

gel, impedindo, possivelmente, a formação de ligações cruzadas entre as

proteínas miofibrilares. Peixes mais frescos com valores de N-BVT baixos,

produzem menos resíduos (sangue e vísceras), apresentando, portanto, menos

autólise. Por este motivo são preferidos pelas industrias para elaboração de

"surimi".
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2> 25

•ARACU

• JARAQUI

8  11 15

Estocagem (dia)

Figura 32- Valores de N-BVT das amostras de jaraqui e aracu
mantidas em gelo mantidas em gelo por 23 dias.
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Figura 33 Valores de capacidade de retenção d água (CRA),das
amostras de jaraqui e aracu mantidas em gelo.
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^  O índice de N-BVT é uma medida de frescor utilizada na avaliação da
^  qualidade do pescado e seus derivados e valores elevados indicam um aumento

%  na carga microbiana na medida em que o pescado se deteriora (Jesus, 1999).

^  Sendo assim, os resultados apresentados mostram que houve crescimento da

^  atividade bacteriológica durante a estocagem em gelo nas duas espécies.

Com base nestes resultados podemos afirmar que o índice de N-BVT é

uma medida que pode ser utilizada para determinar o frescor do músculo antes

do processamento em "surimi", pois determina as alterações causadas na

qualidade da matéria-prima em um determinado tempo de estocagem no gelo, o
^  que está relacionado com a habilidade de geleificação do surimi" naquele

momento, sendo diferente para cada espécie.

Os valores da capacidade de retenção de água (ORA) (Figura 33), não

^  mostraram diferença significativa entre os dias de estocagem para as duas
espécies. A capacidade para reter água, ou hidratação da carne está intimamente

relacionada ao sabor, frescor, cor, assim como outras características são

modificadas pela condições físicas do pescado antes da captura e das condições
de armazenamento. Mas aparentemente há uma tendência de queda do CRA ao

longo do tempo de estocagem.

Park & Morrissey (2000), explicam que o frescor é a exigência mais

importante para a matéria-prima a ser processada em "surimi",
independentemente da espécies utilizada. "Surimi" de alta qualidade não pode ser
elaborado a partir de espécies com baixo frescor.

Os valores de umidade dos géis durante a estocagem em gelo apresentada
na Figura 34, não mostraram diferenças significativas ao longo do tempo de
estocagem ficando com valores abaixo de 82,0 % em todas as análises. Há

tendência de aumento da umidade ao longo do tempo de armazenagem.
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9

9

0  A umidade tem uma grande influência na resistência e na estabilidade dos
^  géis elaborados com "surimi". O conteúdo de água nas fórmulas convencionais

®  está nos intervalos entre 72,0 a 80,0 %, e se considera que os géis obtidos são
^  tanto mais firmes quanto menor é seu conteúdo de água, embora dependa da
^  especie que se elabore o "surimi" (Suzuki, 1981; Lee, 1984).

m

®  Os valores de pH do músculo (Figura 35), durante o tempo de estocagem

mantiveram-se dentro dos parâmetros estabelecidos para o peixe fresco e estão

de acordo com os resultados apresentados por Jesus (1989), trabalhando com

^  estas espécies, mesmo sendo observadas alterações no frescor através das
^  análises sensoriais das amostras ao longo do tempo de manutenção em gelo.

®  Segundo North (1988), a medida do pH não deve ser utilizada individualmente

^  como índice de frescor, pois induz a falsas avaliações, devendo ser acompanhada

por outras análises.

0

0  O aumento no valor de pH tem uma influência negativa na formação de gel
pescado, pois acelera a desnaturação protéica e a ação microbiana

^  produzindo alterações no músculo do peixe causada, principalmente, pelo binômio
I- j

f) tempo-temperatura permanecendo estas alterações mesmo após o

C) processamento do "surimi". Por essa razão, o rápido resfriamento do peixe após a
captura é importante, particularmente porque a temperatura do peixe tende a

aumentar após a morte como resultado da continuidade do metabolismo muscular

f  )

O

I  i

De acordo com Hanman & MacDonald (1992), os valores de pH
encontrados durante a estocagem em gelo para o aracu e jaraqui não afetariam

diretamente as propriedades de geleificação, embora a literatura indique que as
espécies de peixes migradoras como o aracu e jaraqui possam atingir pH abaixo
de 6.0. pois contém altas porcentagens de músculo escuro e, portanto, grandes
quantidades de glicogênio, o qual após a morte é convertido em ácido lático

resultando numa queda do pH o que acelera a desnaturação protéica
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-JARAQUl

8  11 15

Estocagem (dia)

Figura 34 - Valores de umidade das amostras de jaraqui e aracu
mantidas em gelo durante 23 dias.
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Figura 35 - Valores de pH das amostras de jaraqui e aracu mantidas
em gelo durante 23 dias.
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^  Correlacionando os resultados apresentados na Tabela 5 de formação de
9  géis e o tempo de estocagem em gelo pode-se verificar que os valores de

penetração e compressão encontrados para o aracu foram superiores a 250,00 g x
cm e 2.500,00 g x cm até o décimo quinto dia. Já os valores encontrados para o

J  jaraqui permaneceram acima do limite mínimo após o vigésimo terceiro dia,
^  podendo-se concluir que ainda se encontram com qualidades recomendáveis para
%  que as características de textura dos géis sejam aceitáveis podendo ser utilizado
®  como matéria-prima na elaboração de "surimi"

^  Apesar dos valores de força do gel para as amostras de aracu decrescerem
^  a partir do décimo quinto dia e as do jaraqui do vigésimo dia os resultados da
S  Figuras 36 e 37, mostram que a avaliação sensorial da qualidade das amostras
@  das duas espécies mantidas em gelo permaneceram aptas para consumo

somente até o décimo nono e décimo sétimo dias de estocagem para o aracu e
respectivamente. Estes resultados mostraram uma alta correlação 0,93

° jaraqui e 0,95 para o aracu, entre os dias em gelo e as médias atribuídas
avaliação sensorial. Estes resultados estão de acordo com os apresentados

por Jesus et al.(1990) e Jesus (1989).

Segundo Petrere (1978), as pescarias na Amazônia são, geralmente, de
longa duração e há necessidade de refrigeração da produção durante o transporte
até os centros consumidores e dependendo da distância, permanecem em média,
de vinte a trinta dias nos barcos.

Estes resultados mostram que as espécies de peixes tropicais de clima
quente permanecem por mais tempo acondicionadas em gelo do que espécies de
clima temperado e frio, pois segundo Jesus et al. (1990), os microrganismos de
clima tropical são mais afetados quando mantidos a temperaturas próximas de
0°C.

>

n
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Dias em Gelo
R-Sq = 93,6 %

Y = 25,8023 -0.814934X

Figura 36- Avaliação sensorial do jaraqui {Semaprochilodus sp.)
mantido em gelo durante 23 dias.
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igura 37- Avaliação sensorial do aracu (Shizodon fasciatum), mantido
em gelo durante 23 dias.
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^  MacDonald et al. (1990), trabalhando com a formação de géis de "Hoki"
^  {Macruromus novaezelandiaé) estocados em gelo, encontraram após 10 dias de

9  estocagem em gelo que os géis formados apresentavam-se de boa qualidade.
®  Valores semelhantes foram obtidos por Lin & Park (1996), para pacific whiting
^  [Meríuccius produtus), onde os efeitos do tempo e temperatura de estocagem pós
^  captura influenciaram a degradação da miosina e subsequt e formação de gel

9

9  Os resultados apresentados indicam que houve variação nos efeitos
m
_  causados pelo tempo de estocagem em gelo nas qualidade dos géis de aracu e
9
^  jaraqui, sugerindo que toda matéria-prima após a captura deve ser rapidamente

refrigerada, com o objetivo de ser processada em "surimi" o mais rápido possível.

#  de outra maneira a qualidade começa a declinar e, dependendo de cada espécie,

^  com maior ou menor velocidade durante o tempo de estocagem.

^  5.7. INFLUENCIA DA ESTOCAGEM E DA SAZONALIDADE SOBRE A

^  TEXTURA DOS GÉIS DE "SURIMI".

A Tabela 6, apresenta a comparação entre os valores da composição

química encontrados entre o "minced" e "surimi" de jaraqui e de aracu nos meses

de setembro e maio. Os valores dos conteúdos de umidade, proteína e gordura

estão de acordo com resultados apresentados por Junk (1985) para estas

espécies nestas duas épocas do ano. As diferenças entre os percentuais de

gordura encontrados nos meses de maio e setembro para o "minced" e "surimi"

mostraram uma redução para valores próximos de 2,0%. O processo de lavagem

do "minced" remove juntamente com a água, parcialmente ou grande parte, os

lipídeos que causam a oxidação lipidica durante a estocagem congelada.

Parte do conteúdo de proteína total do músculo também sofreu redução de

cerca de 3%, provocada possivelmente pela remoção das proteínas

sarcoplasmáticas e outras substâncias solúveis em água como enzimas

proteásicas, pigmentos, sangue e compostos heme presentes no músculo do

.*■^1
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Tabela 6 - Composição química do "minced" e "surimi de jaraqui
{Semaprochilodus sp.) e aracu (Shizodon fasciatum) nos meses de maio e
setembro (grama por 100 g), Manaus, AM.

Discriminação
Umidade Proteína Gordura Cinza

MAIO
JARAQUI

X* EP X  EP X  EP 1  X EP
Minced

Surími

77,45 ± 0,01

81,56 + 0,11

17,03 ±0,22

14,58 ± 0,35

6,62 ± 0,4 1

1,78 ±0,01

1,20 ±0,05

0,65 ± 0,04

ARACU

Minced

Surimi

77,25 ±1,13

83,80 ± 0,95

16.51 ±0,35

13.26 ±0,14

5,90 ±2,68

1,82 ±0,82

1,37 ±015

0,54 ± 0,02

SETEMBRO
JARAQUI

Minced

Surimi

76,42 ± 0,03

80,76 ±1,23

18,94 ±0,78

16,56 ±0,85

3,78 ± 1,25

1,98 ±0,23

1,24 ±0,05

0,42 ±0,12

ARACU
Minced

Surími

77,91 ± 0,21

83,41 ± 0,02

17,51 ±0,35

14.26 ±0,14

3,85 ±0,22

2,21 ±0,65

1,37 ±015

0,22 ± 0,05
"X = média ± EP= erro padrão

peixe que aceleram a desnaturaçào das proteínas e inibem a capacidade de
formação de gel.

Os valores de umidade encontrados no "minced" e "surimi" mostram
aumento médio de 5% devido, provavelmente, à retenção de água durante a
etapa de lavagem da polpa. Tejada et al. (1995). trabalhando com tilápia,
afirmaram que foram obtidos valores mais altos de resistência de gel, força e
capacidade de retenção de água em "surimi" com umidade de 76%.
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#^  As Tabelas 7 e 8, mostram os resultados das médias das análises
^  reológicas de textura (penetração e compressão) obtidas na resistência dos géis

#  formados pelas amostras de "surimi" congeladas e estocados a -18 °C durante

150 dias. As alterações ocorridas durante a estocagem sob congelamento

refletiram a qualidade do gel.

m

No caso das amostras de aracu observou-se que ao final do tempo de

conservação, as amostras congeladas em maio apresentaram valores de

^  penetração de gel significativamente mais baixos do que os géis elaborados com
^  amostras capturadas em setembro mostrando que os níveis de gordura e o estado
^  nutricional desta espécie afetou a condição das proteínas na sua capacidade para

#  formar géis fortes.

Foram observados os efeitos da estocagem congelada sobre a formação de

géis do "surimi" de aracu e jaraqui, antes do congelamento e durante o período de

estocagem através das análises realizadas em intervalos de 30 dias, nos dois

períodos de congelamento (maio e setembro). Os resultados (Figuras 38, 39, 40 e

41), mostram valores de resistência do gel com tendência significativamente

decrescente para as duas espécies nos dois períodos do ano. Trabalho realizado

por Montero et al. (1996), com sardinha {Sardina pilchardus), também

apresentaram tendência de perda gradual da capacidade geleificante ao longo do

tempo de estocagem congelada, mostrando que à medida que aumentaram os

dias de conservação, se estendem os fenômenos de desnaturação das proteínas

favorecendo a formação de géis mais fracos, de acordo com os resultados

encontrados em nosso experimento.

Os resultados das médias para as duas análises de textura apresentam

diferenças significativas entre os meses de estocagem e também entre os dois

períodos de congelamento (maio e setembro), para as duas espécies. Estas

médias mostraram que a capacidade de formar gel obtida ao longo do período de

estocagem sofreu uma significativa diminuição.
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Tabela 7 - Análise de penetração (g x cm) do "kamaboko" de jaraqui {Semsprochilodus sp.) e de aracu

Shizodon fasciatum congelado em maio e setembro e estocado durante 150 dias a -18°C,

Manaus, AM (*).

Penetração (g x cm)

iiCQCG
Dias de estocagem

MCOCw
0306090120150

JARAQUI

Maio422,or*378,12'''*323,47^"*288,56"''267,91""*251,35"'*

Setembro456,87^*393,44"'*366,98'"*333,04""'271,08""275,10"'*

ARACU

Maio356,66^*339,47®'y306,sa*"*201,71""192,11""111,55""

Setembro471,22^y430,33"'*389,oe""356,04""385,35"'*303,84""

. ̂ iviv^uiu a 11 lai vyauao UMCidllCd

letras (a,b,c,d) entre os dias. Médias em coluna pelas letras (x,y) entre os meses, são
significativamente diferentes.

3=
3
c

I

5"
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Tabela 8- Análise de compressão (g x cm) do "kamaboko" de jaraqui (Semaprochilodus sp.) e de aracu
Shizodon fasciatum congelado em maio e setembro e estocado durante 150 dias a -IB^C,
Manaus, AM (*).

Compressão (g x cm)

MESES
Dias de estocagem

0306090120150

JARAQUI
Maio

Setembro

4722,06"'y

5039,89^*

4691,00^*

4561,22"'^

4279,63®'*

4560,37^'*

1 3287,86^'* 1
1

4555,13""'

2557,51"""

3411,44""'

2098,96""

3384,55""

ARACU

Maio

Setembro

4839,52"'^

4709,31^'*

4508,10®'''*

4331,21^'*

4068,83'"^'*

3794,72*^'*

3823,ai""

3522,67""'

3047,39""

3144,09®"'

2925,60""

2732,69'"

( )0s dados sâo média de cinco réplicas (análise de textura). Média em linha marcadas por diferentes
etras (a.b.c.d) entre os dias. Médias em coluna pelas letras (x.y) entre os meses sâo
significativamente diferentes.

c

I-t,
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^  Simpson et al. (1994), realizaram trabalho com "surimi" e "minced" de
^  pacific whiting {Meriussius productus) estocados sob congelamento por 180 dias e

9  avaliaram a capacidade de formação de géis e concluíram que após 6 meses as

®  amostras não apresentaram diferenças significativas.
•

»  . ..
^  As análises de penetração e compressão realizadas nas amostras do
9  "surimi" de jaraqui apresentaram valores das médias, significativamente diferentes

®  na força de geleificação entre as análises feitas antes do congelamento e o
primeiro mês de estocagem para amostras congeladas em maio e a partir do

terceiro mês nas amostras congeladas em setembro. Também foi observado que

^  os géis elaborados a partir das amostras de "surimi" de aracu apresentaram

®  valores nas avaliações de textura significativamente diferentes entre as análises

feitas antes do congelamento, decresceram a partir do trigésimo dia. Os

resultados obtidos no quinto mês de estocagem (150 dias) de conservação
0  mostraram géis mais fracos para ambas as espécies, com escores "C" (4,0) e "D"

(2,0) para as analises sensoriais e teste da dobra, mantendo correlação com os

resultados obtidos nas análises de textura.

^  As análises de textura são técnicas reològicas diferentes, porém nem
sempre possuem boa correlação com valores obtidos nos testes de penetração e

compressão, sendo observados valores maiores nas análises realizadas antes do

congelamento do que naquelas obtidas nos meses subsequentes (Lee & Chung,
1989).

n

Montejano et al. (1993) trabalhando com "surimi" obtido da mistura de três

espécies capturadas no Golfo do México, realizaram avaliações reològicas e os
resultados sugeriram que a mistura de "minced" lavado é uma proposta aceitável
pela qualidade dos géis elaborados.

Os resultados de textura mostraram que os testes de penetração, por outro
lado, podem ser um dos testes utilizados como índice para determinar a

m

m

m

' f
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Figura 38- Valores de penetração (gxcm), das amostras de jaraqui
congeladas em maio e setembro e estocadas por 150 dias.
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Figura 39 - Valores de penetração (g x cm), das amostras de aracu
congeladas em maio e setembro e estocadas por 150
dias.
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Figura 40 - Valores de compressão (g x cm), das amostras de jaraqui
congeladas em maio e setembro e estocadas por 150 dias.
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Figura 41 - Valores de compressão (g x cm), das amostras de aracu
congeladas em maio e setembro e estocadas por 150
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#^  rBsistêncid dos 9^'^ surimi dur3nt© 3 ©stoc3g©m sob cong©l3rn©nto, porqu©
^  mostr3m corr©l3Ç30 com 3S 3nális©s físico-químíc3s © s©nsori3is. T©st©s

^  reológicos qu© utiliz3m forç3 d© p©n©tr3Ç30 são import3nt©s m©did3s

#  instrument3is p3r3 3V3li3r 3 qu3líd3de do "surimi" 3tr3vés d3 C3p3cid3d© d©
®  formação de gel (Lanier & Lee, 1992; Borderlas et ai., 1983).

^  Huildobro & Tejada (1992), Toyoda et ai. (1992) e Shenouda (1980),
^  demonstrarsm em seus experimentos qu© 3 velocidade d© congelamento © a

temperatura de estocagem são fatores que favorecem a formação de cristais de
gelo e são fatores decisivos no comportamento dos géis durante a estocagem
congelada. A porção de água que se despende do músculo fc^ . im pequenos

^  cristais de gelo. Quando o "surimi" é descongelado causam uma leve perda na
#  integridade estrutural das proteínas que é vista como um fator decisivo na

alteração dos parâmetros de textura, medidos pelos testes de compressão.

Medina & Garrote (2002) investigando a habilidade de formação de géis de
surubim {Pseudoplatystoma coruscans) encontraram um declínio linear nas

análises de textura com o tempo de estocagem á -18°C, e afirmaram que a perda
de elasticidade do gel com o tempo de congelamento do "surimi"' foi devido,
principalmente, à desnaturação e agregação das proteínas miofibrilares durante a
estocagem

As Figura 42 e 43, mostram os valores da capacidade de retenção de água
(CRA), observada nos géis de aracu e jaraqui durante o período de estocagem do

^  surimi nos dois períodos de congelamento. Os valores nas análises de CRA
foram similar em todas as amostras congeladas havendo uma tendência
decrescente marcada durante todo o tempo de estocagem. Resultados
encontrados por Martí de Castro et al. (1997), mostraram que houve uma
diminuição pronunciada na capacidade de retenção de água em "minced" lavado
de sardinha até o sexto mês quando estocados à -18°C e á -40°C. No caso dos
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Figura 42 - Valores de CF^, das amostras de jaraqui congeladas em maio
e setembro e estocadas por 150 dias.
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Figura 43 - Valores de CRA, das amostras de aracu congeladas em
maio e setembro e estocadas por 150 dias.
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^  géis de aracu e jaraqui não foi encontrada diferença significativa nos valores de
retenção de água nos dois períodos de estocagem.

Segundo Lanier & Lee (1992), a desnaturação protéica que ocorre no

"surimi" estocado sob congelamento reduz a capacidade de retenção de água o

que resulta na diminuição da habilidade de formação de géis em pescado

1  Martí de Castro et al. (1997), examinaram a influencia da temperatura de

^  congelamento e temperatura de estocagem sob congelamento nos géis do

músculo lavado de sardinha (Sardina pilchardus) e concluíram que houve perda

na capacidade de retenção de água e diminuição na textura ao longo da

estocagem á -18°C. Citam ainda que para a elaboração dos géis, as amostras

são completamente descongeladas, ocorrendo a eliminação de uma certa

quantidade de água formada pelos cristais de gelo presentes no "surimi" e que

interferem na qualidade dos géis formados.

Pastoriza et al. (1994), estudaram as alterações na capacidade de retenção

de água no músculo triturado de Ray {Raja davata) como conseqüência de duas

temperaturas de estocagem congelada (-18 e -40°C) e encontraram diferenças

significativas entre esta propriedade funcional e o tempo de estocagem.

Park et al. (1990), estudando os efeitos da adição de ingredientes

geleificantes na capacidade de retenção de água em "surimi" de pacific whiting

(Meriussius productus) sobre as propriedades físico-químicas, encontraram que a

resistências dos géis formados diminuíram significativamente durante a

estocagem durante 6 a 9 meses, indicando que houve uma degradação

proteolítica.

Os valores de N-BVT (Figuras 44 e 45) dos "surimi" de aracu e jaraqui

estocados durante 150 dias experimentaram um aumento linear crescente ao

longo do tempo de estocagem, embora os valores médios não tenham

apresentado diferença significativa. As amostras de "surimi" de jaraqui e aracu
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Figura 44 - Valores de N-BVT, das amostras de jaraqui congeladas em
maio e setembro e estocadas por 150 dias
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Figura 45 - Valores de N-BVT, das amostras de aracu congeladas em
maio e setembro e estocadas por 150
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congeladas em maio obtiveram valores acima do limite estabelecido na literatura
(30,0 mg/100g). observado após 150 dias de estocagem. Estes resultado, oodem
estar relacionados aos teores de lipídeos encontrados nesta época do ano para
estas especies indicando que mesmo com a redução da atividade microbiana
durante a armazenagem congelada o tempo de estocagem a baixas temperaturas
pode levar a oxidação da gordura presente após o processo de lavagem o que
influsnciou nnQ walrtr^o Ma. ki d\/t-

0

0  influenciou nos valores de N-BVT
0

Jesus (1999), estudando as alterações físico químicas em "minced fish" de
espec.es de peixes amazônicos, dentre eles o jaraqui e amcu, com relação às
temperaturas de estocagem (-ISoC e -36°C), relata que não houve diferença

^  significante, mostrando que a temperatura de estocagem não influenciou no
desenvolvimento das bases voláteis nitrogenadas nas amostras analisadas

^  estocadas durante 150 dias.

^  ̂ Os resultados das determinações de umidade e pH das amostras de
^  sunmi de jaraqui e aracu estocadas durante 150 dias, estão apresentados nas
^  iguras 46, 47, 48 e 49 respectivamente, mostram tendência .rescentes nos
^  valores ao longo do período de estocagem, porém estes valores ficaram dentro

dos parâmetros normais para produtos mantidos congelados por tempo
prolongado. Os valores de pH não apresentaram diferenças significativas entre as
médias obtidas nos dois períodos de estocagem, permanecendo entre 6,65 _ 6,93
e 6,56 - 6,89 para o jaraqui e de para o aracu 6,52 e 7,01 e 6,36 - 6 95
congelados nos meses de maio e setembro respectivamente. Os resultados
apresentaram regularidade ao longo do experimento com as espécies estudadas.

"kamab?k ■•'fT ®kamaboko feitos a partir das amostras congelados de "surimi" de jaraqui e aracu
estocados sob congelamento estão apresentadas juntamente com os valores de
penetração e compressão nas análises feitas para cada mês nas Figuras 38, 39
44 e 41. Pode-se observar a evolução desses parâmetros através dos escore. '
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Figura 46 - Valores de umidade, das amostras de jaraqui congeladas
em maio e setembro e estocadas por 150 dias.
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Figura 47 - Valores de umidade, das amostras de aracu congeladas
em maio e setembro e estocadas por 150 dias.
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Figura 48 - Valores de pH, das amostras de jaraqui congeladas em
maio e setembro e estocadas por 150 dias.
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Figura 49 - Valores de pH, das amostras de aracu congeladas em
maio e setembro e estocadas por 150 dias.
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^  decrescentes obtidos nos teste da dobra, mostrando que a capacidade de formar

^  géis registraram diferenças significativas entre os meses de estocagem,
%  provavelmente porque houve desnaturaçào das proteínas o que resultou nas

alterações da textura dos géis de kamaboko formados.
#

%^  Os resultados das análises sensoriais e teste da dobra para os géis das
^  amostras de aracu congeladas no mês de maio apresentam valores decrescentes

mais acentuados do que as amostras congeladas em setembro. O resultado das

^  mesmas análises para amostras de jaraqui apresentaram valores diferentes
mostrando uma maior resistência até o quarto mês de estocagem. As amostras de

w
^  jaraqui congeladas em setembro também apresentam capacidade de formação de

gel significativamente superiores aos congelados em maio a partir do 4- mês de

#  estocagem, mostrando-se bastante resistentes ao teste da dobra neste período e

diminuído para escores menores entre o quarto e quinto meses de estocagem.

Os resultados encontrados nas amostras de "surimi" congelado estão de

acordo com trabalho realizado por Jesus (1999), que estudou a estabilidade de

"minced fish" produzido com espécies de peixes de água doce da Amazônia,

inclusive o jaraqui e aracu durante a armazenagem sob congelamento sobre as

propriedades físico-químicas e concluiu que as sete espécies estudadas

mantiveram-se em condições de consumo através das análises sensoriais, físico-

1"^ químicas e microbiológicas, durante 150 dias.

Os resultados do nosso experimento mostram que o armazenamento do

"surimi" de jaraqui e aracu mantidos à temperatura de -18°C por longo período,

afeta a capacidade de formação do gel para estas espécies nas condições do
^  experimento. Apesar da presença dos crioprotetores no "surimi" congelado, a

^'ormação dos géis não permanecem nos mesmos níveis, possivelmente devido a

desnaturaçào das proteínas que perdem a capacidade de retenção de água.
diminuindo a qualidade do gel. Comparando ambas as amostras congeladas em
maio e setembro, os resultados apresentam diferenças significativas para as duas

espécies nos teste de avaliação da textura e análises físico-químicas.
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5.8. INFLUENCIA DO TRATAMENTO TÉRMICO NA QUALIDADE DOS GÉIS

DE "SURIMI"

%

#

m

m

9

9

9  As Tabela 9 e 10, mostram os resultados das médias do comportamento
^  dos géis de jaraqui e aracu formados sob diferentes condições de aquecimento e
H  tempo de exposição objetivando verificar a ocorrência dos fenômenos da
^  formação de "gel suwari" (temperaturas inferiores à 50°C), "gel modori"

9  (temperatura de 60°C) e "gel kamaboko" (temperatura acima de 80°C) nas duas
espécies estudadas. Os resultados mostram que a capacidade de formação dos
géis obtidos nas amostras de jaraqui não diferem significativanfrente entre

diferentes temperaturas e entre os tempos de aquecimento.

Estes resultados confirmam as observações apresentadas por vários

onde afirmam que o binômio tempo-temperatura de aquecimento ótimo
0  para a formação de géis, varia de acordo com a espécie de peixe, e a textura final

"surimi" e depende diretamente do tratamento térmico aplicado,

principalmente por causa das proteínas miofibrilares que possuem estabilidade
térmica diferente (Suzuki, 1981; Lee, 1986; Tejada et al., 1995).

^  Nas análises de textura (Figuras 50. 51, 52 e53). observou-se que as
resistências dos géis elaborados com "surimi" de jaraqui em todos os tratamentos
foram maiores do que os valores das resistências obtidos nos géis de aracu,
estando acima dos valores mínimos recomendáveis (penetração = 250,00 g x cm
e compressão = 2.500,00 g x cm), para que a textura dos produtos elaborados a

partir dos géis de pescado sejam aceitáveis (Borderías & Tejada, 1987).

Os resultados das análises de penetração nos géis de jaraqui obtiveram
força máxima no tratamento à 40°C para todos os tempos de exposição, já os
resultados mais elevados obtidos nos testes de compressão destes géis foram à
temperatura de 60°C para todos os tempos, não mostrando uma correlação linear
entre os dois testes.
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Tabela 9- Valores de Força de penetração (g x cm) em diferentes condições de tratamento térmico em "surimi"

de jaraqui (Semaprochilodus sp) e de aracu Shizodon fasciatum, Manaus, AM.(*)

Penetração (g x cm)

JARAQUIARACU

TempoTemperatura X

406090406090

1. 30min345,70""353,99""350,80®"'"115,13""68,09"'104,71®'"

2. eOmIn397,71""324,43"""355,74®"''133,47®'"53,93""61,34""

3. SOmín397,27""309,34®'"'296,60'"'119,72®'"60,87®"'"77,41""

4. 120mln.380,05"""240,46"'"318,23®""100,12'""n.d(**)60,86"'

(*)0s dados são as médias de cinco réplicas. Média eminhas marcadas por diferentes letras (a.b.c.d) e em colunas as letras (x,y,z)
são significativamente diferentes
(**) Textura de pasta

c
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I J
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Tabela 10- Valores de Força de compressão (g x cm) em diferentes condições de tratamento térmico em

"surimi" de jaraqui (Semaprochilodus sp) e de aracu Shizodon fasciatum, Manaus, AM.(*)

Tempo

Compressão (g x cm)

JARAQUI ARACU

Temperatura °C

40 60 90 40 60 90

1. 30mln 2.919,99'">' 4.166,92="' 4.029,29='" 1.535,27='" 671,30='" 1.939,75='"

2. 60min 3.426,83='* 4.440,58='" 3.901,80='"* 1.571,65='" 555,50'*'* 1.491,86='"

3. 90mln 3.080,9='^'= 4.843,39='" 3.791,53='* 1.755,90='" 659,54=='* 1.641,4=='"

4. 120min. 3.452,15='* 4.655,61='" 3.678,56='" 1.625,53" n.d.(") 1.471,72=

(*)0s dados são as médias de cinco réplicas. Média em inhas marcadas por diferentes letras (a,b,c,d) e em colunas as letras (x.y.z)
são significativamente diferentes.
(**) Textura de pasta
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Segundo Sano et al. (1988) e Niwa (1992), as proteínas do músculo de

pescado diferem de outras proteínas de origem animal porque geleificam em

m

m

^  Resultado e Discussão 129

m

m

#

temperaturas inferiores à 40°C, formando géis translúcidos e quando aquecidos

#  posteriormente a 90°C produzem géis mais firmes e elásticos do que os aquecidos

^  diretamente.
m

m
Os valores das análises de textura dos géis de jaraqui nos diferentes

tratamentos térmicos (Figuras 50 e 52) não apresentaram diferenças significativas

®  entre as três temperaturas de aquecimento nem entre os tempos de exposição,

^  mostrando que esta espécie, segundo os dados, pode ser considerada como de
"fácil suwari" e "difícil modori" obtendo-se, portanto, géis de boa qualidade

provavelmente porque os géis formados levaram a uma orientação mais adequada

S  das proteínas nos enlaces intermoleculares dando lugar a géis mais elásticos

Segundo Tejada (1994), a formação do gel denominado "suwari" ocorre à

temperaturas inferiores a 50°C durante o processo de assentamento. A força do

gel "suwari" formado, varia de acordo com a espécie. Há espécies de peixes que

tem bom "suwari" e outras que apresentam pobre "suwari". Em geral quando a

actomiosina é estável ao calor a habilidade de formação de "suwari" é mais forte.

O "suwari" pode ser considerado como trocas conformacionais das proteínas

^  miofibrilares, originando redes de malha muito bem estruturadas. Entretanto, se a

^  temperatura de exposição do gel permanece por algum tempo à 60°C, parte da

estrutura do gel enfraquece e se rompe. A este fenômeno se denomina "modori".

^  O grau e a extensão do "modori" depende da espécies de pescado (Cheng et al.,

^  1979; Sano et al., 1988; Niwa, 1992).

Os géis obtidos das amostras de aracu (Figuras 51 e 53), apresentaram

diferenças significativas entre as temperaturas de aquecimento, porém não foram

verificadas diferenças significativas entre os tempos de aquecimento nas três
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^  temperaturas. Os géis obtidos na temperatura de 60°C apresentaram valores
^  muito inferiores às demais temperaturas, sendo que no tempo de 120 minutos a

60°C não foi possível realizar as análises pois sua textura se apresentou como

#  pasta. A medida em que aumentou o tempo de aquecimento de 30 para 120

minutos, foi observado uma diminuição na força do gel nas três temperaturas.

Entretanto, houve diferença significativa para os testes de penetração e

compressão em todos os tratamentos para as amostras de aracu, obtendo-se

<§1 géis com menor resistência nos testes de penetração. Os valores das análises

^  reológicas das amostras de aracu foram inferiores aos valores mínimos

^  recomendáveis para que estas avaliações de textura sejam aceitas.

^  Os valores de textura observados para os géis de aracu na temperatura de

60°C mostraram o enfraquecimento da estrutura de redes, formando géis com

características de textura de baixa qualidade, levando á conclusão de que esta

espécie pode ser classificada como de "fácil modori" e "difícil suwari". Segundo

(m Suzuki (1981), quando o gel de "surimi" é exposto a temperatura próxima a 60°C

^  por algum período de tempo, ocorre uma degradação irreversível da malha. Esse

fenômeno é conhecido como "modori" . Os resultados sugerem que a rede

^  formada á temperatura de "modori" envolveram interações hidrofóbicas e pontes

de dissulfito (S-S) que foram mais expostas nas condições do experimento.
<1%

m

Os valores obtidos nas análises da capacidade de retenção de água (CRA)

dos géis elaborados (Figuras 54 e 55), mostraram um declínio gradual para as

duas espédes. Os resultados de retenção com valores menores foram observados

na temperatura de 60°C para as amostras de aracu e á 90°C para as amostras de

jaraqui, mostrando correlação com as análises de textura.

Os resultados dos teste da dobra e análise sensorial nos géis de aracu e

jaraqui são apresentados nas Figuras 50 a 55, observou-se que em todos os

tratamentos os géis de jaraqui obtiveram escores entre (AA e B) sendo maiores do

que os valores das amostras de aracu (A,D e C), indicando que os géis de aracu
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Figura 50 - Força de penetração (g x cm), valores de análise sensorial e
teste da dobra em diferentes condições de tratamento
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®  foram mais fracos nas temperaturas de 60°C e 90°C. Isto confirma que o

^  fenômeno do "modori" ocorreu quando os géis foram expostos à temperatura de
60°C formando redes com agregação desordenada e géis de baixa qualidade,

#  mostrando que o aracu é uma espécie particularmente propensa ao "modori".

9

Os géis de jaraqui nos diferentes tratamentos térmicos obtiveram escores

de análise sensorial e teste da dobra entre AA (10,0) e B (6,0), apresentando

tp escores maiores à temperatura de 40°C, confirmando a presença do fenômeno de
#  fácil "suwari" e difícil "modori" ocorre particularmente nesta espécie.

#

^  Shimizu et al. (1981), pesquisaram a variação da capacidade de formação
^  de géis em 49 espécies de peixes analisando o comportamento das curvas
H  obtidas em diferentes temperaturas e observars^m a formação de géis "suwari" à

^  temperatura abaixo de 50°C, bem como as reações e a desintegração da estrutura

que ocorreu a temperatura de 50°C e 70°C com ótimo a 60°C ("modori"). Os
.. .

autores dividem a habilidade de formação de gel em quatro grupos distintos

(% variando de acordo com a espécie: 1) difícil "suwari" e fácil "modori"; 2) fácil

^  "suwari" e difícil "modori"; 3) difícil "suwari" e difícil "modori" e; 4) fácil "suwari" e

fácil "modori".
m

■n

A textura final dos géis de "surimi" de jaraqui e de aracu apresentaram
^  relação direta da resistência do gel em função do tratamento térmico aplicado e do
^  tempo de exposição ao aquecimento. Durante o processo do tratamento térmico

de acordo com a temperatura se formam diferentes enlaces os quais influenciam
considerávelmente na estrutura e textura característica dos géis formados.

Segundo Gómez-Guillén et al. (1997b), a orientação fibrilar estruturada das
redes de géis podem ser visualizadas através de microscopia eletrônica. Sendo

assim, quando se aplica um tratamento térmico diferenciado pode-se modificar a

textura do gel final ampliando a versatilidade do "surimi" na fabricação de

produtos.
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♦
Observou-se que durante o processo do tratamento térmico de acordo com

®  a temperatura se formaram diferentes enlaces que influenciaram
^  consideráveimente a estrutura e textura características desses sistemas.

#  Montejano et aí. (1993), avaliaram as alterações na textura em géis obtidos

®  de "surimi" de 3 espécies de pescado preparados por 3 processos de tratamento

térmico: 40°C/15 min, (fixação); 60°C/15 min (proteólise) e, 90°C/15 min (controle),

e mediram a força de penetração e observaram aumento substancial na força dos

(f géis nos tratamento de fixação (40°C/15 min ).

#

^  Tejada et al. (1995), estudaram a aplicação de tratamento térmico em
''9^  sardinha com temperatura de assentamento de 35 °C durante 30 e 60 min, e de
tp aquecimento à 90°C durante 30 e 60 min, encontrando valores elevados de

^  resistência de gel, força do gel e capacidade de retenção de água.

E assim, nossos resultados mostraram que as diferentes redes formadas

pelos tratamentos térmicos modificam as forças dos géis de jaraqui e aracu de

formas variadas dependendo de quanto tempo são submetidas ao aquecimento.

Para a formação de géis fortes e termicamente irreversíveis existe um tempo e

temperatura ótima para cada combinação de assentamento e aquecimento para

cada espécie estudada.
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^  6. CONCLUSÕES
De acordo com os resultados obtidos na pesquisa sobre a utilização de espécies

t

^  de países comerciais do Amazonas para obtenção de "minced" e "surimi, de jaraqui
e de sacu, é lícito concluir que;

^  6.1.0S resultados encontrados entre as fomrias de benefidamento do "surimi" de

^  jaraqui e de aracu mostraram que apesar do rendimento maior do (D&E)
^  sobre o (F) não houve diferenciação sensorial na aparência (cor e textura) no

final de todo o processo

#

#  6.2Tanto os tratamentos térmicos aplicados quanto os níveis de sal

influenciaram significativamente a habilidade de formação de gel no "surimi"

t  e jaraqui e aracu.
<f

#  6.X0 tempo de armazenagem em gelo antes do processamento das duas

®  espécies, influenciou significativamente a habilidade de formação de gel,

^  sendo que os géis de jaraqui apresentaram médias supenores as do aracu

(<l 6.4 O tempo de estocagem do "surimi" sob congelamento (150 dias), influenciou

f  significativamente a capacidade de geleificaçâo do "kamaboko" nas duas

espécies estudadas.

S.SiA época da captura (maio - setembro), influenciou significativamente a

formação dos géis obtidos: as amostras de aracu congeladas em maio

apresentaram valores médios e resistência dos géis significativamente

menores do que os géis obtidos em setembro, enquanto que as amostras de

jaraqui não apresentaram diferenças.

6.6.A combinação entre a temperatura e o tempo de exposição na formação de

géis das amostras de jaraqui apresentaram valores elevados, podendo ser

classificadas quanto à habilidade de formar gel como: de "difícil modori" e

^  "fácil suwari". Enquanto, as amostras de aracu apresentarem diferenças

n  significativas nos tratamentos, com a formação de géis fracos, sendo

classificado como gel de "fácil modori" e "difícil suwari".
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ANEXO 1

DESENHO EXPERIMENTAL

Jaraqui Aracu

#

m

m

m
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Separação Mecânica

ESTUDO DO PROCESSAMENTO

Rendimento/Composição química

INFLUENCIA DO

CONGELAMENTO

MAIO

o dia

30 dias

60 dias

90 dias

120 dias

150 dias

SETEMBRO

GELEIFICAÇÂO

ARMAZENAGEM EM GELO

4 dias

8 dias

11 dias

15 dias

18 dias

23 dias

ANALISES DE TEXTURA E

FÍSICO-OUÍMICAS

GELEIFICAÇAO TÉRMICA E
NÍVEIS DE SAL
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Anexo 3 - Seqüência do processamento de pescado em 'minced" e "surimi"

ARCU JARAQUI
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Anexo 4 - Avaliação sensorial baseada na tabela da Torry Research - Station Eescócia, (UK) FAO/DANIDA.
Itens Apto para consumo Pontos Consumo corrente Pontos Não apto p/ consumo (*) Pontos Rejeitável Pontos

Queiras Cor vermelho vivo,
muco límpido e forte
odor de plantas
aquáticas.

04

Cor vermelho pálido
e castanho averme -

lhado, perda do
odor de plantas
aquáticas

03

Castanho escuro a
oeotanho amarelado,
muco leitoso, odor de
pão ou leite azedo

02

Cor branca, muco
granuloBQ, odores de
amônia ácido

suifúrico, odores
fecais.

01

Olhos Claros brilhantes e

salientes, pupilas
negras com matri
zes amareladas,
córneas translúcidas

04

Côncavos, brancos
nebulosos ou ame-

relados, pupilas com
alguma descolora-
çâo, Córneas
opacas.

03

Escovados, brancos
baço ou sangüíneos
pupilas leitosa ou
acinzentadas, cóme -
as côncavas sujeitas a
descoloração

02

Muito sangüíneo
pupilas opacas e
coberta de muco,
córneas descoloridas

ou enrugadas.

01

Pele Cor normal, lustrosa
e clara. 04

Cor clara sem

aparência lustrosa 03

Ausência de cor normal

e lustrosa musculatura

visível.

02

Descoloração em
avançado estado de
decomposição.

01

Cheiro Típico de peixe
capturado recente
mente.

04

Odor pouco
acentuado, neutro 03

Ligeiramente azedo ou
ranço, mas não a
putrefação.

02

Azedo, mau cheiroso
ou a putrefação. 01

Textura Escamas brilhantes

e fortemente aderi

das, nenhuma de
formação
musculatura firme e

elástica

especialmente no
abdome.

04

Com pouco brilho,
cor ligeiramente
escura, ligeiras
deformações ou
mutilações muscu
latura firme não

elástica.

03

Superfície rugosa,
escamas aderentes e

algumas fendas,
musculatura mole. 02

Superfície áspera
muitos fendas,
musculatura flácida

quando apertada
entre os dedos não

torna à posição inicial.

01

Órgãos
internos

Peritonio Integro Pa-
Redes abdominal

integra. Rim verme
lho vivo. Fígado
integro.

04

Peritonio oxidado

(escuro). Parede
abdominal com

início de digestão.
Rim vermelho.

Fígado e intestino
em decomposição

03

Peritônio desfeito (cor
preta). Parede
abdominal digerida e
com espinhas salien
tes. Rim vermelho

escuro. Fígado e
intestino ligeiramente
defeitos.

02

Escuros

e desfeitos.

01

Pontuação 24-19 18-13 12-06(*) Menor de que 06
(*) Soma dos atributos abaixo de 13 pontos ó considerado não apto para consumo.



Anexo 5 - Análises físicas (umidade, pH e capacidade de retenção de água); físico-químicas (N-

BVT), sensoriais (Teste da dobra e sensorial) dos géis de aracu Shizodon fasclatum

mantidos em gelo, Manaus, AM.

àifemGé

1
6

-i''

W>8« mnBmm 23

1. Umidade (%) 74,55 75,25 77,52 79,45 79,45 80,32 80,25

2. PH 6,68 6.66 6,73 6,77 6,95 6,91 6,90

3. BVT(mg/100g) 18,60 19,80 ■  18,93 18,75_ 21,84 25,46 28,51

4. CRA 82,79 82,45 82,00 81,34 79,89 81,01 79,89

5. T. da dobra AA AA A AA A A A

6. A Sensorial 8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 8,0 6,0



Anexo 6 - Análises físicas (umidade, pH e capacidade de retenção de água); físico-químicas (N-

BVT), sensorlals (Teste da dobra e sensorlai) dos géis jaraqui {Semaprochilodus sp.)

Valenclennes, 1849, mantidos em gelo. Manaus,AM.

::#0tAnáliséto Dláétem^é

o.

f:

■;rí

ÜI15 . 23-:^&

1. Umidade (%) 76,65 79,53 78,37 77,37 80,84 81,10 80,56
2. PH 6,35 6,37 6,52 6,59 6,78 6,80 6,74
3. BVT(mg/100g) 20,18 22,02 22,00 24,55 26,88 27,67 30,49
4. CRA 84,54 82,90 81,73 80,07 79,17 78,44 78,44
5. T. da dobra AA AA AA A B B B

6. A Sensorlai 10,0 9,0 9,0 7.0 6,0 5,0 4,0



Anexo 7 - Análises físicas (umidade, pH e capacidade de retenção de água); físlco-

químlcas (N-BVT), sensorlals (Teste da dobra e sensorlal) dos géis de aracu

Shizodon fasciatum,, congelado em Maio e armazenado congelado durante

150 dias.

Anállees déCohgelamehto

■af .

1. Umidade (%) 73,13 75,15 74,83 77,53 80,21 80,67
2. PH 6,52 6,65 6,74 6,87 6,90 7,01
3. BVT (mg/100g) 17,52 19,52 18,96 24,17- 28,55 36,85
4. CRA 85,02 83,65 80,25 78,01 72,85 70,12
5. T. da dobra AA A B B C D

6. A Sensorlal 9.0 8.0 7.0 5.0 4.0 2.0



Anexo 9 - Análises físicas (umidade, pH e capacidade de retenção de água); físlco-

químlcas (N-BVT), sensorials (Teste da dobra e sensorlal) dos géis de aracu

Shizodon fasciatum, congelado em Setembro e armazenado congelado durante

150 dias.

i^^MS^^^^MDIailcléíCongelamentosí^ •

13. Umidade (%)

14. PH

15.BVT (mg/lOOg)

16.CRA

17. T. da dobra

18. A Sensorlal

80,00 81.3632 82.0038 82,31 81,21 85,05

6,65 6.66 6.73 6,93 6,75 6,93

10.1497 12.9799 14.4216 14,40 15,35 19,85

86.12 84.36 80.45 82,58 79,45 75,89

AA AA A A A B

10.0 9.0 9.0 8.0 8.0 5.0



Anexo 10 - Análises físicas (umidade, pH e capacidade de retenção de água); físico-

químicas (N-BVT), sensoriais (Teste da dobra e sensorial) dos géis de jaraqui

{Semaprochilodus sp.) Valenciennes, 1849 congelado em Setembro e

armazenado congelado durante 150 dias.

DIâiadèiSwgélániento
i5om

19. Umidade (%)

20. PH

21.BVT (mg/lOOg)

22.CRA

23. T. da dobra

24. A Sensorial

81.13 82,97 80,14 83,33 84,03 83,61

6,56 6,55 6,69 6,77 6,82 6,89

14,40 14,51 19,92 22,43 20,30 21,70

80,81 79,38 78,24 76,40 74,00 70,94

AA AA AA A B C

9.0 8.0 8.0 7.5 6.0 3.5



Anexo 11 - Valores da Capacidade de Retenção de água (ORA); Teste da dobra (TD); Análise sensorial
(AS), do "surimi" de aracu Shizodon fasciatuhi e Jaraqui {Semaprochilodus sp.) Valenciennes,
1849, durante estudos de Tratamento térmico. Dados são média de cinco réplicas.

Tratamentòs

^iiséJARAQUIARACU

40 X90 ®C40^060 °C90

30 Minutos

60 Minutos

90 Minutos

120 Minutos

82,50

84,25

83,98

80,46

82,14

80,36

79,25

73,98

81,05

78,27

76,58

76,92

66,05

74,58

76,95

69,54

56,47

46,78

43,89

n.d.(*)

64.85

60,26

58,43

55,65

TD(AS)40 °C6090°C4060°C90°C

30 Minutos

60 Minutos

90 Minutos

120 Minutos

AA{10.0)

AA(IO.O)

AA(IO.O)

AA(IO.O)

AA(9.0)A(8.5)A(7.5)D(2.0)0(4.0)

AA(8.0)A(8.0)A(8.0)0(1.0)0(3.0)

A(8.5)B(7.0)A(8.0)0(1.0)0(4.0)

B(6.0)B(6.0)A(6.0)n.d.0(3.0)

n n.d. = análise não dèterminada


