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RESUMO 

 

O cozimento do pescado reduz o rendimento, causando perdas econômicas 

e de qualidade no produto. O aditivo fosfato tem sido utilizado em produtos de pescado 

para aumentar a retenção de água, reduzir as perdas no rendimento e por fim melhorar 

sua qualidade final. A avaliação da associação do uso do aditivo alimentar fosfato como 

pré-tratamento ao processo de cozimento do camarão Litopenaeus vannamei descascado 

em uma indústria de beneficiamento, foi realizada examinando-se os efeitos de 

diferentes tipos de fosfato (tripolifosfato de sódio - TPF e mistura de fosfatos – Blend 

formulada com difosfato tetrassódio, difosfato tetrapotássio, trifosfato pentassódio e 

trifosfato pentapotássio), concentração do aditivo (3 e 5%) e tempo de contato (por 

imersão, 30 e 60 min) sobre o rendimento (ganho e perda de peso) e a qualidade físico-

química do camarão. As amostras imersas em água (30 e 60 min) foram consideradas 

como controle. As análises laboratoriais (capacidade de retenção de água, umidade, 

proteína, textura, cor e pH) foram realizadas após o cozimento e após o 

descongelamento. As análises de fosfato e sódio foram realizadas apenas após o 

descongelamento. O uso do aditivo fosfato mostrou efeito satisfatório na redução da 

perda de peso e no aumento da capacidade de retenção de água da carne de camarão, 

quando comparado as amostras controle (tratadas com água). A eficácia do fosfato nas 

propriedades de retenção de água reflete em melhoria da qualidade do produto e 

depende do tipo, da concentração do aditivo e do tempo de contato. O tratamento com 

TPF e Blend (5% por 60 minutos) apresentou fosfato residual acima do limite legal 

permitido (1%) e esse último tratamento também apresentou pH acima do permitido 

(7,85). Os resultados indicaram o alto potencial de uso de fosfato antes do cozimento 

em situações reais de produção para melhorar a qualidade do produto (camarão 

cozido), desde que esteja de acordo com a legislação vigente. 

 

Palavras-chave: Controle de Qualidade; Crustáceos; Umectantes. 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The seafood cooking reduces the yield, causing economic and quality losses 

in the product. The phosphate additive has been used in seafood products to increase 

water retention, reduce yield losses and ultimately improve final quality. The evaluation 

of the association of the use of the feed additive phosphate as a pre-treatment to the 

cooking process of the shrimp Litopenaeus vannamei peeled in a processing industry 

was carried out by examining the effects of different types of phosphate (sodium 

tripolyphosphate - TPF and Blend - formulated with tetrasodium diphosphate, 

tetrapotassium diphosphate, pentasodium triphosphate and pentapotassium 

triphosphate), additive concentration (3 and 5%) and contact time (by immersion, 30 and 

60 min) on yield (gain and weight loss) and the physical-chemical quality of the shrimp. 

Samples immersed in water (30 and 60 min) were considered as controls. The 

laboratory analyzes (water holding capacity, moisture, protein, texture, color and pH) 

were performed after cooking and after thawing. The phosphate and sodium analyzes 

were performed only after thawing. The use of the phosphate additive showed a 

satisfactory effect on the reduction of weight loss and on the increase of the water 

holding capacity of the shrimp meat when compared to the control samples (treated with 

water). The efficacy of the phosphates in the water retention properties reflects on the 

improvement of the quality of the product and depends on the type, the concentration of 

the additive and the time of contact. Treatment with TPF and Blend (5% for 60 minutes) 

presented residual phosphate above the legal limit allowed (1%) and the latter treatment 

also had a pH above that allowed (7,85). The results indicated the high potential of using 

phosphate before cooking in real production situations to improve the quality of the 

product (cooked shrimp), since is in accordance with the current legislation. 

 

Key words: Quality Control; Crustacea; Hygroscopic Agents.  
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1 INTRODUÇÃO 

A viabilidade econômica da produção de camarão tem se mostrado 

satisfatória devido ao aumento da demanda desse produto em todo o mundo1. Há uma 

diversidade de espécies de camarão e, por conseguinte, uma grande variedade de 

produtos de camarão disponíveis no mercado2. Por se tratar de um produto perecível, a 

tendência do mercado tem se voltado para o processamento do camarão cozido, 

principalmente porque essa etapa operacional contribui no aumento do seu tempo de 

vida de prateleira2,3.  

O consumo de camarão é recomendável para a população em geral por se 

tratar de um produto de alta qualidade nutricional, principalmente por ser fonte de 

nutrientes para a alimentação humana como proteínas e lipídeos4. Cerca de 50% do 

peso do camarão inteiro é de músculo5, e esse, quando submetido a cocção, apresenta 

um aumento da fração proteica e de micronutrientes como zinco e ferro, devido à perda 

de água proveniente desse processamento6.  

Dentre outros benefícios, o cozimento agrega valor ao camarão e causa 

alterações físico-químicas e microbiológicas desejáveis na qualidade desse produto7.  

Um dos impactos mais visíveis ocorre na alteração da coloração, uma vez que após o 

cozimento o camarão se torna alaranjado ou avermelhado e essa modificação torna o 

produto mais atraente para os consumidores2,3,8.  

Tendo em vista que a perda de qualidade do camarão está associada 

principalmente aos processos de hidrólise enzimática, à degradação microbiana, às 

alterações químicas e ao processo de escurecimento (melanose)2, o processo de 

cozimento é benéfico por inativar algumas enzimas associadas à perda de qualidade e 

destruir micro-organismos, proporcionando assim produtos mais estáveis8. Apesar que, 

mesmo após aplicação de calor, a enzima polifenoloxidase (PPO) remanescente pode 

causar a melanose em camarão2. 

De igual modo, a aplicação de calor influencia as mudanças microestruturais 

e físicas da carne do camarão devido a desnaturação proteica. As alterações durante o 

cozimento nos teores de proteínas miofibrilares, sarcoplasmáticas e alcalinas solúveis 

se correlacionam com a dureza da carne e com a perda de rendimento resultantes 

desse processamento9. A rigidez crescente na estrutura miofibrilar está associada com 

a diminuição da capacidade de retenção de água (CRA) e aumento da perda de 
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umidade durante o cozimento, visto que a maior parte da água do músculo de camarão 

é mantida em miofibrilas10. 

Diante da diminuição da CRA e perda de água no cozimento10, a redução do 

rendimento do produto é inevitável. Além disso, se o cozimento não for executado em 

condições adequadas de tempo, temperatura e técnica de cocção adequados, 

associados ao tamanho do camarão, espécie e estrutura física (descascado, 

descabeçado ou inteiro), a perda no rendimento do produto cozido pode ser maior que o 

esperado2,8,11,12,13. Contudo, essas alterações podem ser preditas e controladas com o 

desenvolvimento de pesquisas na área de tecnologia de pescado que abordem essa 

temática e que utilizem aditivos alimentares como alternativa.  

Dentre os aditivos alimentares, pesquisas recentes com a utilização do 

aditivo fosfato em diferentes espécies de pescado, sobretudo em produtos de camarão, 

demonstram que esse aditivo pode ser utilizado para evitar as grandes perdas de 

rendimento14,15,16,17. A utilização do aditivo fosfato como agente umectante é capaz de 

ligar as moléculas da água à proteína muscular, de maneira que garante a melhor 

retenção de água no produto e, desse modo, contribui para a qualidade sensorial e o 

rendimento final, unindo interesses do consumidor e da indústria18,19.  

A eficácia da utilização dos fosfatos, entretanto, requer atenção quanto aos 

limites máximos permitidos pela legislação. No Brasil esse valor é de 0,50 g/100g20,21. O 

emprego do fosfato antes do congelamento não é permitido, exceto se for realizado com 

respaldo técnico de uma instituição de pesquisa em conjunto com o aval da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), do Ministério da Saúde22. O uso incorreto ou 

excessivo de fosfato pode constituir fraude econômica e levar a falhas sensoriais23,24,25.  

Comumente as pesquisas associam o uso do fosfato em camarão na etapa 

prévia ao congelamento, com a ideia de garantir a retenção de água no 

descongelamento e processamento posterior. No entanto, a etapa de cozimento feita 

ainda na indústria, para a obtenção de um produto de camarão cozido e congelado, 

merece atenção, visto que uma grande porção de água é perdida14,15,17,19,26. Diante 

disso, os institutos de pesquisas devem prosseguir no aprimoramento de estudos sobre 

a temática. Em última análise, a presente pesquisa ressalta a importância da realização 

de experimentos com validação dos resultados em situações reais do processo 

produtivo, com ênfase na utilização do fosfato prévio a etapa de cozimento a vapor8.  
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2 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

A etapa do cozimento no processamento do camarão é relevante para a 

garantia da qualidade microbiológica e sensorial, no entanto, traz um ponto de 

preocupação para a indústria: a perda de rendimento do produto. Essa redução pode 

ser maior ou menor a depender da capacidade proteica de funcionalidade do músculo 

de evitar a perda de água durante o processo produtivo2,11,13.  

Junto com a perda de água, induzida pelo cozimento, ocorre também 

alteração na composição de nutrientes durante a cocção. Isso implica que não só as 

mudanças físicas, mas também as alterações nutricionais do camarão durante o 

cozimento precisam ser otimizadas10,27. 

Nessa perspectiva, o aditivo fosfato tem sido indicado como alternativa para o 

aumento da CRA do camarão cozido, contribuindo para a melhoria das propriedades 

sensoriais e aumento da preferência pelos consumidores13. Tendo em vista que o 

consumidor determina a aceitabilidade do produto, as alterações que ocorrem durante o 

cozimento são particularmente importantes10 e a indústria deve manter um alto padrão 

de qualidade para satisfazer as exigências do mercado. 

Cabe ainda mencionar que poucas pesquisas se atêm sobre a importância da 

realização de análises de fosfato residual no produto final, tendo por referência os 

limites estabelecidos pela legislação17,28,29. Julavittayanukul et al.30, consideram que as 

concentrações possivelmente se mantem em quantidades similares as adicionadas. 

Entretanto, sabe-se que a comprovação laboratorial é essencial para avaliar a 

quantidade real de fosfato residual, assim como do conteúdo de sódio, bastante 

associado ao aumento da pressão arterial e desenvolvimento de doenças como a 

hipertensão31. 

Frente a relevância do tema, a presente pesquisa busca responder a 

problemática sobre o efeito da associação do uso do aditivo alimentar fosfato em 

diferentes tipos, concentrações e tempo de contato em imersão, como pré-tratamento 

ao processo de cozimento do camarão Litopenaeus vannamei descascado em uma 

indústria de beneficiamento, a fim de avaliar as alterações físico-químicas e de 

minimização das perdas de rendimento. Nessa feita, espera-se contribuir com a 

produção de camarão de alta qualidade e com a geração de conhecimento e produção 

científica. 
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3 OBJETIVOS 

3.1  OBJETIVO GERAL 

Avaliar o efeito do cozimento, associado ao uso do aditivo de grau alimentar 

fosfato, no rendimento e na qualidade físico-química do camarão Litopenaeus vannamei 

descascado. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Avaliar o efeito de interação entre o tipo, a concentração e tempo de imersão 

do camarão no aditivo fosfato sobre o rendimento e os parâmetros físico-químicos pós-

tratamento. 

Verificar o rendimento durante o processo de cozimento do camarão 

descascado. 

Analisar os parâmetros físico-químicos do camarão descascado após a etapa 

de cozimento e no produto comercial após o descongelamento. 

Analisar o fosfato residual e o conteúdo de sódio no produto comercial após o 

descongelamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO CAMARÃO 

O pescado é um termo genérico que envolve peixes, crustáceos, moluscos, 

anfíbios, quelônios e mamíferos de água doce, salobra ou salgada, usados na 

alimentação humana32. Do grupo dos crustáceos, o camarão é um dos produtos 

aquáticos mais negociados, consumidos e valorizados no mercado mundial33. A 

estimativa da taxa de crescimento de 2015 a 2018 para a produção mundial de camarão 

é de 4,2%, sendo o Litopenaeus vannamei a espécie de maior impacto quantitativo na 

ascensão da produção desse pescado34. No Brasil, o volume de exportação de camarão 

de cultivo aumentou no ano de 2016, sendo os estados do Rio Grande do Norte e Ceará 

os principais exportadores, principalmente para países como França e Espanha35. 

A espécie Litopenaeus vannamei, conhecida como camarão-vanamei, 

camarão-cinza ou camarão branco do pacífico, é coberta por uma estrutura calcificada 

(exoesqueleto) e seu abdômen contém a maior parte da musculatura36. Essa espécie 

também tem atraído atenção por se tratar de uma importante fonte de nutrientes para a 

dieta humana. A cada porção de 100g de camarão cru, essa espécie de camarão 

apresenta 19,24 ± 0,04 g de proteínas, 0,32 ± 0,02 g de lipídeos e 0,26 ± 0,09 g de 

carboidratos totais, com contribuição energética de 81 Kcal e 78,56 ± 0,26 g/100g de 

umidade, além de ácidos graxos insaturados como eicosapentanóico (C20: 5n3, EPA) e 

docosa-hexaenóico (C22: 6n3, DHA), essenciais para a dieta humana37. 

Uma análise do camarão cozido na cidade de Natal (RN) identificou esse 

produto com valores consideráveis de zinco (1,05 ± 0,03 mg%), ferro (3,21 ± 0,03 mg%) 

e cobre (0,60 ± 0,01 mg%), sendo importante fonte de outros minerais e vitaminas38. 

Com base em sua composição nutricional, o camarão pode ser considerado um produto 

proteico de alto valor biológico, sendo recomendável seu consumo. 

Por sua composição com elevada atividade de água, semelhante a qualquer 

pescado, o camarão é um produto altamente perecível. Por ser rico em proteínas, é 

susceptível a ação autolítica das enzimas proteolíticas musculares que provocam a 

decomposição e disseminação de microrganismos endógenos, além da deterioração 

microbiana. Além da microbiota normal dos tecidos do camarão, a carga microbiana 

pode ser incorporada durante a captura e, principalmente, sua manipulação39. 
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4.2 PROCESSO INDUSTRIAL DO COZIMENTO DO CAMARÃO: ALTERAÇÕES 

ESTRUTURAIS NA CARNE DE CAMARÃO 

O processo industrial de cozimento é uma tendência no mercado mundial2,8. 

O cozimento aumenta a vida de prateleira do produto devido a inativação de algumas 

enzimas associadas à perda da qualidade e destruição dos microrganismos, obtendo-se 

assim produtos mais estáveis2,3.O camarão cozido representa 16% dos produtos desse 

pescado comercializados mundialmente34. O período de vida útil e a qualidade do 

camarão e seus produtos durante o processamento e armazenamento são geralmente 

influenciados por alterações enzimáticas e microbiológicas2,40.  

As unidades de beneficiamento ou frigoríficos processadores de camarão 

desempenham uma função importante na preparação do produto final e na manutenção 

da sua qualidade para o mercado internacional. A depender do grau de interesse da 

indústria em agregar valor ao produto, etapas como descabeçamento, descascamento e 

cozimento podem ser acrescidas as etapas mínimas do processamento para a obtenção 

de uma maior variedade de produtos de camarão1.  

Uma das mudanças mais notáveis no camarão após o cozimento é a cor, que 

se torna alaranjado ou avermelhado após essa etapa operacional41,42. Isso ocorre 

durante o aquecimento devido a desnaturação das proteínas e liberação da astaxantina, 

carotenoide presente naturalmente no camarão, que aumenta a tendência da coloração 

do músculo para o vermelho8,43. O impacto do cozimento na coloração do camarão é 

visto como benéfico por parte dos consumidores8, que preferem camarões cozidos de 

coloração laranja ou laranja intensa41. 

A alteração na textura do camarão também é um fator que requer atenção no 

processamento, pois é facilmente perceptível pelo consumidor e pode afetar 

negativamente a qualidade do produto8. Os efeitos das condições de ebulição nas 

alterações da textura são semelhantes aos das mudanças nas proteínas27. O 

aquecimento afeta a estrutura das proteínas musculares que por desnaturação, 

juntamente com a perda de água, encolhem o tecido muscular e influenciam na dureza 

do camarão9.  

À medida que o tempo de cozimento aumenta, verifica-se um aumento 

significativo na perda de proteínas, na desnaturação proteica, no encolhimento e na 

dureza do camarão27. O cozimento adequado favorece a retenção de nutrientes, sabor, 
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cor e textura, além de possibilitar o aumento da produtividade na indústria e a redução 

do custo com essa etapa operacional8. 

O processo de cozimento é comumente realizado pela indústria em 

recipientes com grandes quantidades de água e sal, que fervidos, juntamente com o 

camarão, são mantidos por um determinado tempo no qual espera-se ser suficiente 

para garantir a segurança bacteriana8. O tempo de ebulição geralmente varia com o 

tamanho do camarão e a razão de massa da amostra para o volume de água fervente7. 

O cozimento pode reduzir o peso médio do camarão inteiro em cerca de 

27%7. E vale ressaltar que apesar do cozimento ser uma etapa de grande valia para a 

indústria, suas condições de tempo, temperatura e técnica de cocção devem ser 

controladas, pois se executadas de maneira ineficiente podem afetar negativamente a 

qualidade do produto8. 

Nesse sentido, o método de cozimento do pescado por ebulição tem se 

mostrado desfavorável, pois altera a composição de vitaminas, minerais e ácidos 

graxos, podendo diminuir significativamente o conteúdo de alguns nutrientes por 

dissolução44. Com isso, devem ser analisados a viabilidade de utilização pela indústria 

de outros métodos como o cozimento a vácuo e a vapor2,8. 

O cozimento do camarão em embalagem a vácuo, além de prevenir a 

atividade da enzima polifenoloxidase (PPO), responsável pela melanose (mancha 

negra) no camarão, melhora a aceitação global, impede o crescimento de micro-

organismos aeróbicos, prolonga as mudanças na cor, minimiza alterações decorrente 

da oxidação e aumenta o prazo de validade do produto. E o cozimento a vapor tem se 

mostrado benéfico na retenção de vitaminas, nutriente, flavor, cor e textura8.  

Essas alterações físico-químicas são de interesse e devem ser otimizadas27, 

sendo assim, a indústria busca alternativas tecnológicas que sejam capaz de melhorar a 

qualidade e o rendimento do pescado. Nesse sentido, o uso de alguns aditivos 

alimentares, como o fosfato, contribui para o aprimoramento do processo produtivo e 

para a qualidade final do produto, sendo vantajoso o desenvolvimento de pesquisas que 

abordem sua utilização18. 
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4.3 ADITIVOS ALIMENTARES: ÊNFASE NO USO DO FOSFATO 

 

De acordo com a Portaria 540/199745, aditivo alimentar tem por definição:  

“Qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, 

sem propósito de nutrir, com o objetivo de modificar as 

características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais, durante 

a fabricação, processamento, preparação, tratamento, embalagem, 

acondicionamento, armazenagem, transporte ou manipulação de 

um alimento”. 

Os aditivos alimentares são substâncias adicionadas aos alimentos para 

atingir um objetivo tecnológico específico e só devem ser utilizados em caso de 

necessidade justificável. Um mesmo aditivo pode exercer diferentes funções, a 

depender do alimento e/ou da etapa do processo tecnológico em que é adicionado46,47. 

Sua utilização deve ser feita apenas uma vez pela indústria e é mais eficaz e controlável 

quando aplicados em contato direto com o músculo do pescado17. O quadro 1 

apresenta as principais funções e limites máximos dos aditivos alimentares utilizados 

em pescado e produtos de pesca. 

Dentre os aditivos alimentares, os polifosfatos (Sistema Internacional de 

Numeração - INS 452i) merecem destaque pelo seu desempenho satisfatório em outras 

funções, como umectante, reguladores de acidez, emulsificante, sal emulsificante, 

agente de elevação, sequestrante e espessante46.  

Mundialmente, os fosfatos são legalmente permitidos, com ressalva para 

algumas condições de utilização e limites máximos que podem variar de um país para 

outro48. O Comitê do Codex Alimentarius sobre Pescado e Produtos de Pesca (19° 

edição, Página 7, Item 4. Additives, subitem 47 – Codex, 1990) tolera até 1% de fosfato 

residual no produto final, sendo 0,5% de fosfato natural presente na musculatura do 

pescado somado ao limite de uso para cada tipo de pescado e seus produtos. 

No Brasil, o uso dos polifosfatos é restrita a função de estabilizante no 

revestimento externo de pescado congelado, por meio de glaciamento, em um limite 

máximo de 0,50 g/100 mL ou g (0,5%)20,21. O processo de glaciamento, considerado 

eficaz como agente de proteção, é realizado através da imersão rápida dos camarões 

congelados em água fria, adicionada ou não de aditivos50. Diante das outras 

possibilidades de utilização do aditivo fosfato, seu uso apenas no glaciamento pode ser 
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considerado limitante, pois impede que este desempenhe outras funções para a 

manutenção da qualidade do pescado.  

 

Quadro 1. Principais funções e limites máximos de aditivos alimentares utilizados em 

pescado e produtos de pesca.  

Funções de 
aditivos 

alimentares45 
Descrição da função45 Aditivo20 

Alimento que pode ser 
adicionado20 

Limite 
máximo 

(g/100g ou 
mL)20 

Acidulante 
(ACI) 

Substância que aumenta a 
acidez ou confere um sabor 

ácido aos alimentos. 

Ácido cítrico. Conservas de pescado. q. s. p. 

Ácido láctico. 

Pescado salgado, 
salgado e prensado, 

salgado seco (na salga 
a seco ou na salmoura 

destinada à sua 
elaboração). 

2,00 sobre o 
peso do sal 
empregado 

Aromatizante 
(ARO) 

Substância ou mistura de 
substâncias com 

propriedades aromáticas e/ou 
sápidas, capazes de conferir 

ou reforçar o aroma e/ou 
sabor dos alimentos. 

Aroma natural de 
fumaça. 

Produtos de pescado 
defumado (somente nos 

tipos consagrados). 
0,009 

Estabilizante 
(EST) 

Substância que torna 
possível a manutenção de 
uma dispersão uniforme de 
duas ou mais substâncias 
imiscíveis em um alimento. 

Polifosfatos: 
hexametafosfatos de 

sódio, metafosfatos de 
sódio ou potássio, 

pirosfosfato de sódio ou 
potássio, tripolifosfato 
de sódio ou potássio. 

Revestimento externo 
de pescado congelado. 

0,5 

Conservador 
(CONS) 

Substância que impede ou 
retarda a alteração dos 

alimentos provocada por 
microrganismos ou enzimas. 

Ácido peracético.49 
Lavagem de peixes e 

crustáceos.49 
q. s. p.49 

Fonte: Brasil (1997)45, Brasil (1988)20 e Brasil (2004)49. q.s.p.: quantidade suficiente para obter o efeito desejado. 

 

Em contrapartida, a legislação brasileira abre espaço para o uso do fosfato 

em outras etapas quando cita, por meio do Ofício Circular n°009/200322, a seguinte 

colocação: 

“O emprego do aditivo fosfato, antes do congelamento, somente pode ser 

aprovado quando comprovadamente existir o indispensável respaldo 

técnico, por parte de uma instituição de pesquisa e, naturalmente, com o 

aval da autoridade competente, ANVISA, do Ministério da Saúde”. 

Além disso, sabe-se que na prática a indústria de pescado brasileira faz uso 

do fosfato não apenas com a função de estabilizante51. Um dos principais motivos de 
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seu uso se faz pelos benefícios promovidos pela função umectante, capaz de induzir 

uma melhor capacidade de retenção de água durante o processamento do pescado52. 

Estruturalmente, o aditivo fosfato atua no enfraquecimento da estrutura da 

fibra muscular e no inchaço dos seus sistemas de gel de proteína auxiliando na 

manutenção da integridade muscular e das propriedades funcionais das proteínas 

miofibrilares17. Cerca de 85% da água em uma célula muscular é armazenada nas 

miofibrilas10.  

A utilização de fosfato em diferentes espécies de pescado aumenta o 

rendimento do processo quando aplicado antes do congelamento, promovendo maior 

retenção de água no produto pronto para o consumo17,19. Além disso, o fosfato alcalino 

reduz a acidez, com o aumento do pH, aumenta a força iônica entre as moléculas e 

induz a formação de uma barreira constituída por água, proteínas e fosfato que contribui 

para o controle da perda de água e de proteínas solúveis em água durante o 

processamento53,54.  

As pesquisas constatam que, em comparação com as amostras tratadas com 

água (controle), aquelas tratadas com fosfatos apresentam vantagens quanto as 

pontuações atribuídas aos parâmetros sensoriais17,19,26,29,55,56, ou, no mínimo, 

apresentam resultados sensoriais semelhantes17,57,58. Com isso, os produtos tratados 

com fosfato têm apresentado uma boa aceitabilidade e uma boa intenção de 

compra17,26, confirmando o desempenho satisfatório do seu uso sobre a qualidade do 

pescado29,56,59,60.  

Cabe citar ainda o efeito antimicrobiano do aditivo fosfato que, por prevenir o 

crescimento de micro-organismos, auxilia no aumento do tempo de vida de prateleira do 

produto mantendo seus parâmetros de qualidade61. Com base nesse efeito, a adição de 

fosfato no pescado antes de seu armazenamento é indicada, especialmente quando o 

produto for mantido por um período longo de armazenamento refrigerado56,59,60. 

Apesar dos benefícios, o uso do aditivo fosfato gera preocupações em 

relação as práticas fraudulentas que podem ocorrer na indústria decorrente do aumento 

do peso do pescado pela adição de água52. A indústria de pescado não deve utilizar o 

fosfato com o objetivo de aumentar o peso do produto, mas sim de compensar o 

produto cozido na redução da perda de peso e de nutrientes47. 

Pesquisas recentes realizadas com o uso do fosfato em diferentes espécies 

de peixes, camarão e moluscos bivalves utilizaram o aditivo de forma isolada, 

predominantemente o tripolifosfato de sódio, ou misturas de fosfatos por meio do 
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método de imersão em solução. As concentrações do aditivo variaram de 0,25%62 a 

6%16 em um tempo de imersão de 10 minutos56,59,60,61 a 180 minutos58, sob refrigeração.  

As diferentes pesquisas realizadas com camarão e o uso do aditivo fosfato 

utilizaram concentrações de 1 a 5% sob tempos de imersão de 60, 90, 120 ou 180 

minutos17,19,26,58,14,15,13. Cabe considerar que, independente da espécie de pescado, 

deve-se utilizar apenas a quantidade de fosfato necessária para produzir o efeito 

tecnológico desejado17 e que essa quantidade deve ser limitada ao nível mais baixo 

possível46. 

 

4.4 FOSFATO RESIDUAL E CONTEÚDO DE SÓDIO NOS PRODUTOS DE PESCADO 

A molécula de fosfato consiste de um átomo de fósforo ligado 

covalentemente a quatro átomos de oxigênio (PO4), os monofosfatos, principal forma 

em que se encontra fósforo na natureza. Por reações químicas, a estrutura básica do 

fosfato pode se polimerizar e formar moléculas como o tripolifosfato (TPP), que 

combinados com outros minerais como o sódio (Na), potássio (K), magnésio (Mg) ou 

ferro (Fe) podem gerar novas estruturas moleculares63,64. 

Para alguns aditivos alimentares, a Dose Diária Aceitável (Acceptable Daily 

Intake – ADI) é declarada em uma base específica, como é o caso dos fosfatos, em que 

a ADI considera a composição de fósforo65. O elemento fósforo é essencial para os 

organismos vivos, inclusive para o homem63,64. Calvo e Tucker66 mencionaram que a 

absorção de fósforo no organismo é mais eficiente quando proveniente de fontes 

adicionadas de fósforo, em detrimento dos componentes naturais desse mineral 

presente nos alimentos. 

De qualquer modo, existem evidências que a alta ingestão de fósforo ou o 

fraco equilíbrio da ingestão desse com outros nutrientes, como o cálcio, podem colocar 

os indivíduos em risco de doença renal, perda óssea, doenças cardiovasculares e 

outras condições crônicas de saúde. Entretanto, as  bases de dados existentes não 

contêm informações completas sobre a extensão da influência de compostos de fósforo 

adicionados na saúde da população em geral, principalmente porque se faz necessário 

a avaliação da exposição ao fósforo e sua biodisponibilidade no organismo66,67,68.  

Cooke68 realizou uma pesquisa de revisão com foco na identificação de 

evidências que fundamentem ou refutem as associações de fósforo alimentar e ingestão 

de aditivos fosfato em alimentos com a saúde e a doença em seres humanos. O autor 

verificou não ser possível extrair conclusões fundamentadas sobre a segurança e os 
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possíveis riscos do fosfato alimentar e aditivo para população em geral pela falta de 

evidências conclusivas, apesar de existir preocupações sobre as quantidades utilizadas 

nas dietas das populações e subpopulações estudadas, sendo necessário a realização 

de pesquisas futuras para preencher essa lacuna do conhecimento. 

O sódio também é um nutriente importante para o organismo humano, mas 

que gera preocupação caso seja consumido em excesso. A ingestão excessiva de sódio 

está relacionada ao desenvolvimento de algumas doenças como a hipertensão arterial, 

e por consequência, aumento do risco de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e morte 

prematura por Doenças Cardiovasculares (DCV)31,69. 

Semelhante ao fósforo, o mineral sódio também está naturalmente presente 

em alimentos frescos, em pequenas quantidades, mas quando processado, seus níveis 

tendem a aumentar70. A obtenção de sódio pelo ser humano se dar pela ingestão de 

alimentos embalados e preparados em restaurantes (77%), naturalmente presente na 

composição dos alimentos (12%) e pela adição de sal aos alimentos durante o 

cozimento ou no momento do consumo (11%)70. O consumo de sódio no Brasil mantém-

se em níveis acima da recomendação máxima para esse nutriente em todas as 

macrorregiões e classes de renda brasileiras, e houve tendência de aumento da fração 

de sódio proveniente de alimentos processados e de pratos prontos71. 

Das informações existentes, a quantidade de fosfato residual em produtos de 

pescado tem se mostrado dentro dos limites aceitáveis pela legislação (1%), além da 

constatação de que a natureza do pescado apresenta especificidade quanto a sua 

composição17. Quanto ao conteúdo de sódio, os principais produtos de pescado fonte 

desse mineral são aqueles que comumente recebem a adição de sal em seu 

processamento69. 

Em razão do exposto, existem recomendações que o primeiro passo para 

contribuir com essa lacuna do conhecimento seja o foco na melhoria da base de dados 

do quantitativo de nutrientes, como fósforo e sódio, em alimentos processados. 

Sobretudo, com o estabelecimento de informações que identifiquem as fontes de sua 

composição, se natural, adicionado ou uma combinação de ambos66,67 (Quadro 2). 
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Quadro 2. Uso do aditivo alimentar fosfato em diferentes pesquisas com pescado. 

Espécie de 
pescado 

Tipo de 
fosfato 

Concentração 
de fosfato 

Aplicação e 
tempo e 

temperatura de 
contato 

Fosfato residual 

(% p2o5) 
Referência 

Surimi de Priacanthus 

tayenus 
PP, TPF e 

HMP 
0,05%; 0,1%; 
0,3%; 0,5% 

Adicionado a mistura 
do surimi até se obter 

a concentração 
desejada. 

Possivelmente as 
concentrações 

mantiveram-se em 
quantidades similares 

as adicionadas. 

Julavittayanukul, Benjakul 
e Visessanguan (2006)30 

Carpa 
(Cyprinus carpio) 

K2HPO4 0,25% e 0,5%; 

Adicionado a uma 
solução de emulsão 

sob refrigeração (4±1 
ºC) 

- 
Yapar, Atay, Kayacier e 

Yetim (2006)62 

Congrio rosa 
(Genypterus 

brasiliensis) 

TPF e 
Blend (TPF 
+TP + NaCl) 

5% 

Imersão por 120 
minutos a 2°C 

0,090 ± 0,001 
(Controle); 0,145 ± 

0,007 (TPF); 0,345 ± 
0,020 (Blend) 

Gonçalves et al. (2008)17 

Cabrinha 
(Prionotus punctatus) 

2% 

0,097 ± 0,004 
(Controle); 0,194 ± 

0,018 (TPF); 0,213 ± 
0,019 (Blend) 

Camarão vermelho 
(Pleoticus muelleri) 

5% 

0,323 ± 0,003 (Controle); 
0,421 ± 0,005 (TPF); 
0,457 ± 0,003 (Blend) 

Mexilhão 
(Perna perna) 

5% 

0,092 ± 0,006 
(Controle); 0,114 ± 

0,016 (TPF); 0,230 ± 
0,030 (Blend) 

Camarão vermelho 
(Pleoticus muelleri) 

TPF e 
Blend (TPF 
+TP + NaCl) 

1%; 3%; 5% 
Imersão por 60, 90 e 
120 minutos a 2°C 

- 
Gonçalves e Ribeiro 

(2008)19 

Sepia 
(Sepia pharaonis) 

TPF 0,5% 
Imersão por 15 
minutos a 4°C 

- 
Thanonkaew et al. 

(2008)72 

Camarão vermelho 
(Pleoticus muelleri) 

TPF e 
Blend (TPF 
+TP + NaCl) 

5% 
Imersão por 120 
minutos a 2°C 

- 
Gonçalves e Ribeiro 

(2009)26 

Truta arco-iris 
(Onchorhyncus 
mykiss) 

MSP. DSP e 
TSP. 

5% 
Imersão por 10 
minutos a 4°C 

- 
Kilinc et al. 

(2009)57 

Robalo (D. labrax) e 
Escamudo (P. virens) 

MPF, DFF e 
TPF 

5% 
Imersão por 10 
minutos a 4°C 

 Kilinc et al. (2009)56 

Bagre 
(Ictalurus punctatus) 

TPF e Blends 3,45% 
Imersão em um tambor 

a vácuo por 20 
minutos a 4°C 

0,45 Kin et al. (2009)29 

Peixe 
(Rutilus frisii kutum) 

PPTS, TPF e 
Blend (PPTS + 

TPF) 
2% 

Imersão por 10 
minutos a 4°C 

- Etemadian et al. (2011)59 

Bacalhau 
(Gadus morhua) 

Blend (MPF + 
DMF + TPF) 

3% e 6%. 
Imersão por 2 dias a 

2°C 
- Nguyen et al. (2013)16 

Camarão branco do 
Pacífico 
(Litopenaeus 
vannamei) 

Blend (TPF + 
PPTS) 

3% 

Imersão sob agitação 
(30 min a 4 ° C) e 

repouso (30 min a 4 ° 
C) 

- 
Kingwaschara-pong e 

Benjaku (2016)73 

Camarão branco do 
Pacífico 
(Litopenaeus 
vannamei) 

TPF e Blend 5% 
Imersão por 60 e 120 

min 
- Rebouças et al. (2017)51 

DHP: Deca-hidrato de pirofosfato sódio; DPF: Difosfato de sódio; DSP: Fosfato dissódico; HMP: Hexametafosfato de sódio; MPF:Monofosfato de 
sódio: MSP: Fosfato Monossódico; PP: Pirofosfato de sódio; PPTS: Pirofosfato de tetrassódico; TMF: Trimetafosfato de sódio; TP: Tetra pirofosfato; 
TPF: Tripolifosfato de sódio; K2HPO4: Fosfato de Potássio Dibásico; NaCl: Cloreto de sódio; TSP: Fosfato trissódico. 
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5 METODOLOGIA 

5.1 MATÉRIA-PRIMA E ADITIVOS 

O camarão Litopenaeus vannamei (gramatura média de 7g) foi obtido 

diretamente de uma planta processadora de pescado (Aracati, Ceará, Brasil), 

previamente descascado, mantido em gelo (proporção 1:2, camarão:gelo), e em 

seguida foram separados em porções de 1000g (285 peças/kg, peso médio de 3,5g por 

unidade), para cada tratamento experimental. Os aditivos utilizados foram o tripolifosfato 

de sódio (TPF) de grau alimentar (Synth, Brasil) e a mistura de fosfatos (blend) 

CARNAL® 961 (difosfato tetrassódio, difosfato tetrapotássio, trifosfato pentassódio e 

trifosfato pentapotássio, Chemische Fabrik Budenheim KG, Budenheim, Alemanha). Os 

aditivos foram dissolvidos em água potável e refrigerada (4°C), nas concentrações de 3 

e 5% (peso:volume) com o auxílio de um liquidificador doméstico (Mallory, modelo 

Expert) por 30 segundos, a fim de obter uma boa homogeneização.  

 

5.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

O delineamento experimental foi baseado nos resultados de significância 

estatística obtidos no estudo de Gonçalves e Ribeiro19, por meio de um experimento 

fatorial 2 x 2 x 2 (tipo de aditivo, concentração do aditivo e tempo de contato com o 

aditivo) obtendo os seguintes grupos experimentais: TPF – 3% por 30 min, TPF – 3% 

por 60 min, TPF – 5% por 30 min, TPF – 5% por 60 min, Blend – 3% por 30 min, Blend 

– 3% por 60 min, Blend – 5% por 30 min e Blend – 5% por 60 min. Foi considerado 

grupo controle a imersão em água potável (por 30 e 60 min). As amostras de camarão 

foram imersas em cada solução experimental com agitação periódica (cada 10 min), e 

seguida de drenagem (5 min) e cozimento a vapor, em cozedor contínuo horizontal 

(Brusinox, modelo 010567/2004) na temperatura de 100°C por 2 min, seguindo o 

processo tecnológico (tempo e temperatura) utilizado pela indústria. Após o cozimento, 

as amostras de camarão foram resfriadas por 1 minuto em água refrigerada (2±1°C) e 

drenadas por 5 min sob refrigeração (4±1°C). Posteriormente, foram embaladas em 

sacos de polietileno, lacradas, identificadas, armazenadas em gelo (1:1) e transportadas 

em caixas isotérmicas ao Laboratório de Tecnologia e Controle de Qualidade do 

Pescado (LAPESC/UFERSA), em Mossoró, RN, Brasil, sendo que o tempo entre o 

preparo das amostras e o transporte (sob refrigeração) foi inferior a 2 horas (Figura 1). 
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Figura 1. (A) Camarão descascado recebido em gelo; (B) Imersão do camarão cru em 

solução; (C) Cozedor contínuo horizontal; (D) Camarão cozido embalado. 

Parte das amostras de cada grupo experimental foram separadas para as 

primeiras análises laboratoriais após o cozimento (AC) e as restantes foram submetidas 

ao congelamento rápido (Ultrafreezer Indrel CPH45D) a -35°C, e mantidos nessa 

temperatura por 15 dias. Após esse período, as amostras de camarão foram 

descongeladas na temperatura de 5°C (Geladeira Expositora Vertical 578 L Gelopar) 

por 18 horas e drenadas por 5 minutos (descongelamento lento). Em seguida, foram 

submetidas às análises laboratoriais após o descongelamento (AD). Os procedimentos 

metodológicos foram seguidos conforme Gonçalves et al.17, Gonçalves e Ribeiro19 e 

Gonçalves e Ribeiro26, e o fluxograma das etapas experimentais está apresentado na 

Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fluxograma das etapas experimentais desenvolvidas no estudo. 

 

Camarão Descascado

Cozimento a vapor (100 C - 2 min)

Separação do camarão em 

porções de 1 kg (285 peças/kg)

Resfriamento / Drenagem  / 

Embalagem / Transporte

Análises após o cozimento

Congelamento / Descongelamento

Análises após o descongelamento

Imersão

Drenagem (5 min)

ÁGUA – 30  min ÁGUA – 60  min

TPF - 3% - 30 min TPF - 3% - 60 min

TPF - 5% - 30 min TPF - 5% - 60 min

Blend - 3% - 30 min Blend - 3% - 60 min

Blend - 5% - 30 min Blend - 5% - 60 min
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5.3 DETERMINAÇÃO DO RENDIMENTO 

O ganho ou perda de peso, e posterior cálculo do rendimento foi determinado 

pesando-se as amostras de camarão nas seguintes etapas: cru (in natura), após a 

imersão, após o cozimento e após o descongelamento. As amostras foram drenadas 

por 5 minutos antes do registro do peso em cada etapa. O cálculo do rendimento das 

amostras durante o processamento foi determinado de acordo com Gonçalves e 

Ribeiro19 e Rattanasatheirn et al.74, sendo expressos:  

 

Rendimento (%) = [(PF – PI) / PI] x 100, onde: 

PI = peso inicial da amostra, em gramas. 

PF = peso final da amostra após drenagem, em gramas. 

 

5.4 ANÁLISES FÍSICAS 

5.4.1 Determinação do potencial hidrogeniônico - pH 

O pH foi avaliado através de um pHmetro digital (HANNA©) com eletrodo de 

inserção, previamente calibrado, o qual foi diretamente inserido na amostra para leitura 

(Figura 3). As análises foram realizadas em triplicata no Laboratório de Análises 

Instrumentais e Sensoriais de Carnes, da UFERSA, em duas etapas: após o cozimento 

e após o descongelamento.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. (A) Soluções tampão (pH 4 e 7) utilizadas para calibrar o pHmetro; (B) 

Amostra de camarão cozido submetido a avaliação do pH através do pHmetro digital 

com eletrodo de inserção. 
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5.4.2 Análise instrumental para cor 

A medida de cor foi avaliada em três pontos distintos de uma mesma amostra 

tomando-se a média como o valor determinado. Utilizou-se para a leitura um colorímetro 

(Sistema CIE L* a* b*, modelo CR-400), cujo sistema considera as coordenadas L* 

luminosidade (preto/branco), a* teor de vermelho (verde/vermelho) e b* teor de amarelo 

(azul/amarelo) (CIE Commission Internationale de l’Eclairage) (Figura 4). O aparelho foi 

calibrado antes da leitura das amostras com um padrão branco. As análises foram 

realizadas no Laboratório de Análises Instrumentais e Sensoriais de Carnes, da 

UFERSA, em duas etapas: após o cozimento e após o descongelamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. (A) e (B) Avaliação da cor das amostras de camarão cozido com colorímetro. 

 

5.4.3 Análise instrumental para textura 

As análises de textura foram realizadas no Laboratório de Análises 

Instrumentais e Sensoriais de Carnes, da UFERSA, em duas etapas: após o cozimento 

e após o descongelamento. A textura foi analisada utilizando o parâmetro de força de 

cisalhamento (FC) medido através de um texturômetro (Texture Analyzer TA-XT-125), 

acoplado ao dispositivo Warner-Bratzler (HDP/WBV). Os resultados foram expressos 

em kgf/cm2 (quilograma força por centímetros quadrado), obtidos pelas médias de força 

máxima de ruptura, no sentido perpendicular ao eixo das fibras musculares, no segundo 

segmento do camarão. A espessura da amostra para o corte foi ditada de acordo com a 

espessura do camarão. Para cada triplicata foi utilizada a média da força máxima de 

ruptura entre duas unidades de camarão (Figura 5).  
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Figura 5. (A) Amostras de camarão utilizadas na análise de textura; (B) Avaliação da 

textura das amostras de camarão cozido com texturômetro. 

 

5.4.4 Análise da capacidade de retenção de água - CRA 

As análises de CRA foram realizadas no Laboratório de Análises 

Instrumentais e Sensoriais de Carnes, da UFERSA, em duas etapas: após o cozimento 

e após o descongelamento (Figura 6). A CRA foi determinada segundo a técnica de 

Hamm75, pelo método de pressão com papel-filtro, e a quantidade de água perdida foi 

calculada segundo a metodologia adaptada de Osório et al.76, através da seguinte 

fórmula:  

CRA (%) = 100 - [(Pi – Pf /Pi) x 100], onde: 

Pi = peso inicial da amostra, de aproximadamente 0,5g. 

Pf = peso final, em gramas, após a amostra ser submetida à pressão de 5 kg, 

por cinco minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. (A) Pesagem inicial da amostra de camarão cozido para análise da CRA; (B) 

Amostra de camarão cozido submetida à pressão de 5 Kg por 5 minutos. 
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5.5 ANÁLISES QUÍMICAS 

5.5.1 Determinação dos teores de umidade (U), proteína (P) e a relação U/P 

Os teores de umidade e proteína foram analisados através do 

espectrofotômetro NIRS (Near Infrared Spectroscopy, SpectraStar da Unity Scientific, 

modelo 2400-RTW), com um intervalo de 1200-2400 nm em passos de 1 nm, 

previamente testado, no Laboratório de Nutrição e Precisão (PRECISA, UFERSA) 

(Figura 7). A determinação dos teores de umidade e proteína pelo método de 

espectroscopia de infravermelho próximo apresenta vantagens como: os espectros 

NIRS podem ser recolhidos sem preparação da amostra; o método não é destrutivo 

nem invasivo; sua realização é rápida; não necessita usar reagentes e não produz 

resíduo; e pode ser utilizado durante todo o processo produtivo77. Lima78, em sua 

pesquisa com a utilização do NIR para o controle de qualidade do camarão Litopenaeus 

vannamei, concluiu que a técnica mencionada apresenta vantagens para estimar os 

parâmetros de qualidade para a espécie em relação aos métodos de referência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Espectrofotômetro NIRS utilizado para análise de umidade e proteína. 

 

Por se tratar de um método rápido e não destrutivo, as amostras utilizadas na 

presente análise foram as mesmas utilizadas para realizar as análises físicas do 

presente estudo em ambas etapas: após o cozimento e após o descongelamento. Os 

resultados de umidade e proteína foram utilizados para o cálculo matemático da relação 

umidade/proteína (U/P).  
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5.5.2 Análise de fosfato residual 

O teor de fosfato foi determinado pela metodologia do Instituto Adolfo Lutz79. 

Essa análise baseia-se no princípio de que uma reação em meio ácido, de ortofosfato 

com solução de vanadato molibdato de amônio (fosfomolibdato de vanadum), forma um 

complexo de coloração amarela capaz de ser medido colorimetricamente por 

espectrofotômetro, possibilitando estimar o conteúdo de fósforo total da amostra e sua 

equivalência em fosfato (g P2O5/100 g). A análise de fosfato foi realizada no 

LAPESC/UFERSA (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. (A) Amostras de camarão cozido em cadinho de porcelana; (B) Cinzas das 

amostras de camarão cozido após incineração em forno mufla; (C) Avaliação do teor de 

fosfato nas amostras colorimetricamente por espectofotômetro; (D) Avaliação do teor de 

sódio nas amostras por espectrofotômetro de emissão atômica por chama. 

 

5.5.3 Análise de sódio 

A análise de sódio foi feita através do espectrofotômetro de emissão atômica 

por chama, de acordo com a metodologia oficial da Association of Official Analytical 

Chemists (AOAC)80. A análise em fotometria de chama baseia-se no princípio da 

espectroscopia atômica, em que uma amostra contendo cátions metálicos é inserida na 

chama estequiométrica e analisada pela quantidade de radiação emitida pelas espécies 

atômicas ou iônicas excitadas. A leitura no espectrofotômetro é feita em parte por 

milhão (ppm) e foi realizada no Laboratório de Absorção Atômica para Análise de Metais 

Pesados, UFRN (Figura 8). 
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5.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A ANOVA três fatores foi utilizada para avaliar se houve interação entre os 

fatores para cada variável resposta. A ANOVA um fator foi utilizada para verificar se 

houve diferença entre as médias de cada tratamento, com teste post hoc de 

comparação múltipla de Tukey. O teste t pareado foi utilizado para verificar se houve 

diferença significativa entre as etapas (após o cozimento e após o descongelamento). 

Valores de p < 0,05 foram considerados estatisticamente significativos. As análises 

estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa SPSS versão 20.0 para 

Windows (SPSS Inc., Chicago, III, USA). 
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6 ARTIGO PRODUZIDO 

6.1 O artigo intitulado “Effect of cooking associated to phosphate additive in yield and 

physical-chemical quality of peeled Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)” foi 

submetido para publicação no periódico “LWT- Food Science and Technology”, que 

possui fator de impacto 2.711 e Qualis A2 da CAPES para área de Nutrição. 
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Abstract 

The evaluation of the association of the food grade additive phosphate (sodium 

tripolyphosphate - STPP and blend CARNAL® 961) used as a pre-treatment to the industrial 

cooking process of the peeled shrimp was carried out. The effects of phosphate 

concentration (3 and 5% w:v) and contact time (30 and 60 min) on the yield (weight gain and 

loss) and the shrimp physical-chemical quality were evaluated. Samples immersed in cold 

distilled water (30 and 60 min) were considered as controls. The water holding capacity, 

moisture, protein, phosphate, sodium texture, color and pH analyzes were performed. Food 

grade phosphates showed a satisfactory effect in the weight loss reducing and the water 

holding capacity increasing, despite the 5% STPP and 5% Blend treatments (60 min) 

promoted the phosphate residual above to the international limit allowed (1%) and the latter 

treatment also had a pH above that allowed in Brazil (7,85). The phosphate uses before 

cooking step in shrimp plant processing improve the product quality, since that it is in 

accordance with the current legislation that governs each country. 

Keywords: quality; crustaceans; additive; phosphate. 
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1. INTRODUCTION  

Shrimp is one of the most traded, consumed and valued aquatic food products on the 

world market (Chen, Deng, and Li, 2013) and therefore, the estimated global shrimp 

production growth rate for the period 2015 to 2018 is expected to reach the value of 

4.2%, and in this perspective, the Pacific white shrimp L. vannamei continues being 

the species with the highest quantitative impact (Anderson, Valderrama and Jory, 

2016). Its consumption is recommended for the general population because it is a 

product of high nutritional quality, mainly because it is a source of nutrients for 

human consumption, such as proteins and lipids (Rosa and Nunes, 2004). 

Cooked shrimp represent 16% of shrimp products marketed worldwide (Anderson et 

al., 2016), and the cooking process adds value to shrimp and is beneficial for the 

inactivation of some enzymes associated with loss of quality and destruction of 

undesirable microorganisms (Niamnuy, Devahastin, and Soponronnarit, 2007; 

Martínez-Alvarez, López-Caballero, Gómez-Guillén, and Montero, 2009). However, 

the application of heat may also influence the protein denaturation, resulting in loss of 

water holding capacity (WHC) and moisture content, which can be correlated with the 

increase in shrimp meat stiffness and weight loss (yield) (Hughes, Oiseth, Purslow, 

and Warner, 2014; Wachirasiri et al., 2016).  

In this sense, phosphate additive has been highlighted in the scientific literature as a 

potential alternative as a humectant agent (Chantarasuwan, Benjakul, and 

Visessanguan, 2011). The use of phosphates in different seafood species has 

demonstrated that its use is valid to avoid large yield losses (Gonçalves et al., 2008; 

Gonçalves and Ribeiro, 2008a, 2008b, 2009; Kin at al., 2009; Carneiro et al., 2013a; 

2013b; Nguyen et al., 2013; Wangtueai et al., 2014). Regardless of the seafood 

species, the amount of phosphate used should be only that necessary to produce the 

desired technological effect (Gonçalves et al., 2008), but the misuse or excessive 
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use may constitute economic fraud, besides leading to sensorial losses (Gonçalves 

and Ribeiro, 2008a; Chao et al., 2016; Torti et al., 2016). 

The phosphates are worldwide used in the seafood industry and are legally allowed, 

subject to certain conditions of use and maximum limits that may vary from one 

country to another (European Parliament and Council, 2011). In Brazil, phosphates 

can be added as stabilizers only in the external coating (glazing) of frozen seafood 

(Brazil, 1988; Brazil, 2017a). Therefore, the development of new research should be 

encouraged to demonstrate the technical, economic and safety feasibility of using the 

food grade additive phosphate in seafood products. 

Based on this information, the objective of this study was to evaluate the association 

of the use of the food grade additive phosphate (at different concentrations and 

contact time) as a pre-treatment to the cooking process of the peeled Pacific white 

shrimp Litopenaeus vannamei, in the yield (weight gain and loss) and in the physical-

chemical quality. 

 

2. MATERIAL AND METHODS 

2.1 Raw materials and additives 

The shrimp Litopenaeus vannamei (average weight of 7g) was obtained from a 

shrimp processing plant (Aracati, Ceará, Brazil), previously peeled, kept on ice (ratio 

1: 2, shrimp: ice), and then separated in 1000g (285 parts/kg, average weight of 3.5g 

per unit) for each experimental treatment. 

Food grade sodium tripolyphosphate (STPP, Synth, Brazil) and phosphate blend 

CARNAL® 961 (combination of Tetrasodium diphosphate, Tetrapotassium 

diphosphate, Pentasodium triphosphate, and Pentapotassium triphosphate, 

Chemische Fabrik Budenheim KG, Germany) were individually dissolved in cold 

distilled water (4°C) to obtain a desired final concentration (3 and 5%).  
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2.2. Experimental design 

The experimental design was based on the best results obtained from Gonçalves 

and Ribeiro (2008b) study, using a 2 x 2 x 2 factorial experiment (type of additive, 

additive concentration and contact time) obtaining the follow experimental groups: 

3% STPP for 30 min; 3% STPP for 60 min; 5% STPP for 30 min; 5% STPP for 60 

min; 3% Blend for 30 min; 3% Blend for 60 min; 5% Blend for 30 min; and 5% Blend 

for 60 min. Control group: samples were immersed in cold distilled water (30 and 60 

min). 

The shrimp samples were immersed in each experimental solution with periodic 

agitation (each 10 min), followed by drainage (5 min) and steam cooking (100°C for 2 

min) in a horizontal continuous cooker (Brusinox model 010567/2004), following the 

technological process (time and temperature) used by the industry. After cooking, 

samples were cooled (1 min - cold water, 2±1°C) and drained (5 min under 

refrigeration, 4±1°C). Afterwards, were packed in polyethylene bags, sealed, 

identified, stored in isothermal boxes with flake ice (1:1) and transported to the 

Laboratory of Technology and Quality Control of Fish (LAPESC, UFERSA), in 

Mossoró, RN, Brazil. The time between sample preparation and transport did not 

exceed 2 hours. 

Part of the samples from each experimental group were separated for the first 

laboratory analysis (after cooking, AC), and another one was conducted to freezing 

process (Ultra freezer Indrel CPH45D) at -35°C, and kept for 15 days. After this 

period, samples were thawed at 5°C (Vertical Exposure Refrigerator 578 L) for 18 

hours, drained for 5 minutes, and submitted to laboratory analysis (after thawing, 

AT). The methodological procedures (presented in Figure 1) were followed according 

to Gonçalves et al. (2008), Gonçalves and Ribeiro (2008b; 2009). 
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2.3 Yield evaluation 

The gain or loss of weight and subsequent yield calculation was determined by 

weighing samples in the following steps: raw shrimp, after immersion, after cooking 

and after thawing. The yield calculation was determined according to Gonçalves and 

Ribeiro (2008b) and Rattanasatheirn et al. (2008), being expressed as Yield (%) = 

[(Pf – Pi)/Pi] x 100 where Pi being the initial sample weight (g) and Pf the final sample 

weight after drainage (g). 

 

2.4 Physical analyzes (pH, color, texture, and water holding capacity) 

The hydrogen ionic potential (pH) was evaluated using a digital pHmeter (HANNA©) 

with a calibrated electrode, which was inserted directly into the sample for reading. 

The color measurement was evaluated at three different points in the same sample 

using a colorimeter (CIE System L* a* b*, model CR-400), whose system considers 

the coordinates L* luminosity (black/white), a* red (green/red) and b* yellow 

(blue/yellow). The apparatus was calibrated before reading the samples using a 

white standard. The texture was analyzed using a shear force (SF) parameter 

measured by a Texture Analyzer (TA-XT-125), coupled to the Warner-Bratzler device 

(HDP/WBV). The results were expressed in kgf/cm2 (kilogram-force per square 

centimeters), obtained by the means of maximum force of rupture, in the direction 

perpendicular to the axis of the muscular fibers, in the second segment of the shrimp. 

The thickness of the sample for the cut was dictated according to the thickness of the 

shrimp. For each triplicate, the mean maximum breaking strength between two 

shrimp units was used. The water holding capacity (WHC) was determined by the 

pressure method with filter paper (Hamm, 1960), using the following formula: WHC 

(%) = 100 - [(Pi - Pf)/Pi] x 100, where Pi is the initial sample weight (~0.5 g) and Pf is 

the final weight (g), after the sample submitted to a pressure (5 kg), for five minutes. 
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2.5 Chemical analysis (moisture, protein, M/P ratio, phosphate, and sodium) 

The water (moisture) and protein contents were analyzed through the Near Infrared 

Spectroscopy (NIRS) spectrophotometer (model 2400-RTW), with an interval of 

1200-2400 nm in steps of 1 nm previously tested. The moisture and protein results 

were used for the mathematical calculation of the moisture/protein (M/P) ratio. The 

phosphate content was determined by the methodology of the Adolfo Lutz Institute 

(IAL, 2008). This analysis is based on the principle that an acidic reaction of 

orthophosphate with vanadium ammonium molybdate solution (vanadum 

phosphomolybdate) forms a yellow complex capable of being measured 

colorimetrically by a spectrophotometer, making it possible to estimate the total 

phosphorus (P) content and its equivalence in phosphate (g P2O5/100g). The sodium 

content was determined using the flame atomic emission spectrophotometer (AOAC, 

2005). Flame photometry analysis is based on the principle of atomic spectroscopy, 

where a sample containing metal cations is inserted into the stoichiometric flame and 

analyzed by the amount of radiation emitted by excited atomic or ionic species.  

 

2.6 Statistical analysis 

The three-way ANOVA was used to assess whether there was an interaction 

between the factors for each response variable. One-way ANOVA was used to verify 

if there was the difference between means of each treatment, with post-hoc Tukey 

multiple comparison tests. The paired t-test was used to verify if there was a 

significant difference between the steps. Values of p<0.05 were considered 

statistically significant. Statistical analyses were performed using the SPSS software 

version 20.0 for Windows (SPSS Inc., Chicago, III, USA). 
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3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 Effect of interaction between factors for each response variable 

The effect of significant interaction between the three factors is presented in Table 1 

and was identified only after cooking (AC) for the variables yield loss (%) (p = 0,000), 

WHC (%) (p = 0,001) and b* value (p = 0,043); only after thawing (AT) to the variable 

protein (g/100g) (p = 0,028); and in both steps (AC and AT) measurements for 

moisture (g/100g) (AC, p = 0,026; AT, p = 0,004), M/P ratio (AC, p = 0,010; AT, p = 

0,014) and L* value (AC, p = 0,014; AT, p = 0,003). The variables phosphate (g 

P2O5/100g) (p = 0,000) and sodium (mg Na/100g) (p = 0,000) also presented a 

statistically significant triple interaction. 

 

3.2 Weight (g) variation during the shrimp processing steps and yield loss (%) 

after cooking and after thawing 

The samples behavior regarding the weight variation during the processing steps 

was verified through the weight gain after the immersion for all treated samples, 

weight loss after cooking and after thawing, as shown in Figure 2. It can be clearly 

seen that the food grade additive phosphate proved to be effective in water retention 

after immersion, and especially after cooking and thawing. It has further been shown 

that the increase in the additives concentration and the time of exposure are also 

correlated with the decrease in weight loss after cooking and thawing. These results 

corroborate studies already carried out with the phosphate and blends application as 

pre-treatment to the cooking or freezing of several seafood species (Gonçalves et al., 

2008; Gonçalves and Ribeiro, 2008a; 2008b; 2009; Kin at al., 2009; Carneiro et al., 

2013a; 2013b; Nguyen et al., 2013; Wangtueai et al., 2014). 

In Table 2, the results of the response variables for the control samples (30 and 60 

min) and for each treatment with phosphate (STPP and Blend), in two distinct 
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concentrations (3 and 5%) and two contact times (30 and 60 min) are presented. The 

physicochemical analysis was performed after cooking and after thawing. 

The results of the variable weight loss (% yield) showed that the control samples had 

the highest losses (AC and AT). The lowest losses were observed in the treatments 

with 5% Blend - 60 min (AC) and 5% STPP - 60 min (AC), as well as in all samples 

treated with Blend (AT). The weight loss after cooking and after thawing has shown 

that the use of the phosphate additive does not increase the weight (g) of the 

product, it only reduces its loss. The present results corroborate with other studies 

verifying that different types and concentrations of the phosphate results in higher 

yield values than in untreated samples (Gonçalves et al., 2008; Gonçalves and 

Ribeiro, 2009; Kin et al., 2009; Wangtueai et al., 2014; Omar et al., 2016). 

Gonçalves et al. (2008) found that phosphate blend solutions promote higher yield 

than the use of phosphate alone (STPP) in four different seafood species. This may 

occur, according to Gonçalves and Ribeiro (2008a), due to the composition of the 

phosphate mixture that increases the efficacy of the additive on increasing WHC and 

subsequent yield. Omar et al. (2016) also verified that the longer the contact 

(exposure) time and the phosphate concentration, the lower the weight loss in 

shrimp, a result similar to that found in the present study. 

Considering the effect “after cooking” and “after thawing” in the variable yield loss, 

the results showed a significant difference (p<0.05), except for the 3% Blend (30 min) 

and 5% Blend (30 min) treatments. After cooking, the samples showed the highest 

yield losses, except for 5% Blend (60 min), that the greatest loss was observed after 

thawing. It should be noted that heat treatment may result in product yield losses, 

and that may lead to harmful economic consequences for the industry, but this and 

other studies demonstrate the benefit of using the phosphate additive in reducing 
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these losses (Gonçalves et al., 2008; Gonçalves and Ribeiro, 2009; Kin et al., 2009; 

Wangtueai et al., 2014). 

Based on these results, it can be assumed that for the industry the use of 5% Blend 

(60 min) is more advantageous since it reduces in greater proportions the yield loss 

(AC and AT) with the better result after cooking. In contrast, for the consumer who 

performs the thawing step after product acquisition, the use of 5% STPP (60 min) 

was as satisfactory as all samples treated with Blend. It is important to consider that 

the isolated use of phosphate, as STPP, besides being able to perform most of the 

functions of the phosphate blends, its cost is less onerous and can also be 

considered beneficial for the industry (Gonçalves, 2012). Therefore, the choice of the 

type of phosphate to be used requires an effective evaluation of all the factors 

involved to validate the viability of its use and its technological effect on the seafood. 

 

3.3 WHC, Moisture, Protein, M/P ratio and Texture 

Considering that the seafood is a perishable food, water is an important element in its 

composition in different aspects (Hughes et al., 2014). The ability of the meat to 

retain its own water in the face of a force application such as cutting, heating, 

grinding and pressing is called water holding capacity (WHC) (Niamnuy et al., 2008; 

Hugues et al., 2014). In the present study, WHC demonstrates that the control 

samples had the lowest WHC in both steps (AC and AT, Table 2). According to 

Hugues et al. (2014), the lower WHC can negatively affect the appearance of the 

meat, and this may influence the consumer's willingness to buy the product. As an 

alternative, the phosphate has been indicated for the increase of WHC in cooked 

shrimp, contributing to the improvement of the sensorial properties of the final 

product and an increase in consumer preference (Gonçalves et al., 2008; Gonçalves 

and Ribeiro, 2008a; 2009; Wachirasiri et al., 2016). 
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Although the treatments with 3% and 5% STPP (30 min) also presented lower WHC 

(AT), in general, the use of the phosphate resulted in higher WHC values, with 

emphasis on the samples treated with 5% Blend (30 min, AC) and 5% Blend (60 min, 

AC and AT). It is known that the efficacy of phosphates in the water retention 

properties of meat products depends on the type and amount of additive for the 

particular food product (Lopkulkiaert, Prapatsornwattana, and Rungsardthong, 2009). 

There was a significant difference (p<0.05) for some of the steps (AC or AT), except 

for the treatment with 5% Blend (30 min), where the highest WHC values were 

observed after cooking. The ability of the muscle to absorb water during processing 

and WHC after cooking and after thawing are important factors governing the 

seafood quality and its products (Chantarasuwan et al., 2011). 

Proteins can be considered the second main component of seafood and their 

integrity is closely associated with the performance of their functional properties 

(Chantarasuwan et al., 2011). For physiological reasons, there is a strong 

relationship between moisture and protein in the meat, including seafood (De Greef, 

Verstegen, and Kemp, 1992; Yeannes and Almandos, 2003; Breck, 2014). The 

highest M/P ratio was observed in the samples with higher moisture and lower 

protein quantitative (Table 2), with the 5% Blend treatment (60 min) being the highest 

expression of the studied variables and the control treatment (Water - 30 min) the 

lowest M/P ratio. The difference between AC and AT for these variables showed a 

higher M/P ratio after cooking, i.e. despite the loss of water in the cooking stage, the 

step after thawing presented higher loss of this element with higher protein 

concentration. These results behave similarly to the WHC results already mentioned. 

Van Ruth et al. (2014) verified an average on M/P ratio in chilled shrimp (4.8) and in 

frozen shrimp (7.2). These samples were purchased in several retail establishments, 

and the authors do not make clear the nature of their processing, whether raw or 
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cooked or if treated with additives. In the present study, the M/P ratio was well below, 

with a higher value (4.41) in the 3% Blend treatment (60 min, AC). In addition, the 

present results differ from those found by Van Ruth et al. (2014) in another aspect, 

because the authors concluded that, independently of the seafood species, the 

frozen samples present a higher M/P ratio than the chilled samples. Possibly, the 

divergence exists because in the present study all samples were submitted to the 

cooking process and the structures and mechanisms that influence the moisture and 

protein functionality after cooking are different from those of the raw meat, being able 

to behave even in the opposite way. 

The change in shrimp texture is a factor that requires attention in processing since it 

is easily perceived by the consumer and may negatively affect the quality of the 

product (Martínez-Alvarez et al., 2009). The effects of boiling conditions on texture 

changes are similar to changes in proteins (Niamnuy, Kerdpiboon, and Devahastin, 

2012). The heating affects the muscle proteins structure that by denaturation shrink, 

aggregate and, together with the water loss due to the WHC decrease, influence the 

hardness of the shrimp (Niamnuy et al., 2008; Lopkulkiaert et al., 2009, Niamnuy et 

al., 2012). Control samples (AC and AT) presented the highest texture values (Table 

2) and samples treated with 5% STPP (60 min, AC), 3% Blend (60 min, AT) and 5% 

Blend (60 min, AC and AT) the lowest values among treatments. The highest texture 

values with a significant difference between AC and AT occurred after thawing, 

except for the control sample (Water - 60 min). It is possible to observe that the 

phosphate treatment benefits the texture of the shrimp facilitating the cutting through 

the reduction of the shear force. However, it should be emphasized that the use of 

the additive requires attention since excess treatment usually results in the formation 

of an undesirable translucent and viscous texture to the product (Chantarasuwan et 

al., 2011) 
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3.4 Color 

One of the most notable changes in shrimp after cooking is color, which turns red, 

orange or intense orange, coloration being most preferred by the consumer (Parisenti 

et al., 2011; Becerra et al., 2014). This occurs during heating due to protein 

denaturation and release of astaxanthin (naturally occurring in shrimp), which 

increases the tendency of muscle coloring to red (Martínez-Alvarez et al., 2009; 

Seabra and Pedrosa, 2010). 

The results of the color analysis (Table 2) show that the control samples presented 

higher values of L* a* b*, i.e., greater coloring expressed in luminosity, red and 

yellow color. On the other hand, the samples treated with the additives tended to 

decrease the coloring by the three evaluated parameters, with a special reduction in 

the color of the samples treated with 5% Blend (60 min). There was a significant 

difference between most of the three-color parameters. The highest brightness was 

expressed after thawing, the highest red color after cooking and the higher yellow 

color after cooking for the STPP treated samples, and after the thawing for Blend 

treatments. 

 

3.5 The hydrogen ionic potential (pH) 

The lowest pH values (Table 2) were observed in the control samples (AC and AT) 

and treated samples (3% STPP, 30 min, AC). According to Brazil (2017b), the pH of 

the meat of crustaceans must be less than 7.85, and therefore, although the 

phosphate treatments present a tendency to increase the pH with a special increase 

after cooking, only the treated sample with 5% Blend (60 min, AC) resulted in pH 

(7.91) in disagreement with current legislation. These results corroborate with 

Martínez-Alvarez et al. (2009) regarding the increase of the pH values of the shrimp 

muscle after cooking, but the authors verified that the pH ranged from 8 to 8.2, higher 
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values than those found in the present study and exceeding the established limits by 

legislation (7,85). The proteins involved in muscle modifications during cooking are 

pH-sensitive and their influence acts on structural changes that affect protein 

functional properties (Liu et al., 2011; Hughes et al, 2014). If the final pH of the 

product is too high, the shelf life decreases and defects such as translucency, 

saponaceous appearance, and fat decomposition are observed (Gonçalves and 

Ribeiro, 2008a). 

 

3.6 Phosphate (P2O5) and sodium (Na) content 

The Codex Alimentarius Committee on Fish and Fishery Products had earlier 

endorsed a level of 1% (1g/100g or 10g/kg) of total phosphate, to take into account 

approximately of 0,5% of naturally present phosphates (Codex Alimentarius, 1990). 

According to the present results (Figure 3), the control samples had the lowest levels 

of residual phosphate, being below the allowed limit of natural phosphate (Brazil, 

2017a), while the samples treated with 5% STPP and 5% Blend (60 min) exceeded 

the allowed legal limit presenting the highest levels of residual phosphate. The other 

treatments were above the natural limit, as expected, and below the legal limit. 

There was an increase in the residual phosphate as the concentration and the 

exposure time increased, which corroborates with the results obtained by Omar et al. 

(2016) that found a positive correlation between the immersion time and the 

phosphate concentration. The phosphate concentration is the most important factor 

to facilitate the penetration of the additive in the shrimp meat and to obtain better 

results. Calvo and Tucker (2013) mention that the absorption of phosphorus in the 

organism is more efficient when coming from phosphorus sources, in detriment of the 

natural components of this mineral present in food. It is necessary to evaluate the 

exposure to phosphorus and its bioavailability in the body to verify the influence of 



50 

 

added phosphorus compounds and the health risks of the general population (Calvo 

and Tucker, 2013; Calvo, Moshfegh, and Tucker, 2014). 

Like phosphorus, the mineral sodium is also naturally present in fresh food in small 

amounts, but when processed, its levels tend to increase exponentially (Inguglia, 

Zhang, Tiwari, Kerry, and Burgess, 2017). Although important for the human 

organism, the sodium content raises concern if it is consumed in excess by the 

consumer (Barat et al., 2013). According to the results (Figure 4), the control samples 

presented the lowest sodium contents, followed by the treatments with Blend and 

STPP, from the lowest to the highest concentration, and the sample was treated with 

5% STPP (60 min) with a higher sodium content among treatments. Possibly, this is 

due to the chemical composition of the additive and its contact time with the sample. 

The phosphate molecule consists of a phosphorus atom covalently bound to four 

oxygen atoms (PO4), which by chemical reactions can polymerize and form 

molecules such as tripolyphosphate which when combined with other minerals such 

as sodium (Na), generates new molecular structures such as sodium 

tripolyphosphate, STPP (Gonçalves, 2012). The phosphate mixtures (blends) contain 

other components in their formulation which may reduce the amount of sodium in the 

additive as compared to the additives of STPP alone. In addition, muscle 

phosphatase is capable of hydrolyzing the phosphate additive and releasing minerals 

such as sodium in the medium (Thorarinsdóttir, Arason, and Thorkelsson, 2010). 

Thus, according to the composition of the additives used in the research, the results 

of the sodium content of the treated samples are possibly equivalent to the amount of 

sodium added. 

The industry and research institutions should not be exempted from the responsibility 

of verifying the levels of these minerals in food, seeking alternatives that allow the 

maintenance of the functionality of the resources made available by food technology, 
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together with the development of quality products that contribute to the maintenance 

health of the population and prevent the development of diseases. The first step in 

contributing to this knowledge gap should be the focus on improving the quantitative 

database of nutrients such as phosphorus and sodium in processed foods. Above all, 

with the establishment of information that identifies the sources of its composition, 

whether natural, added or a combination of both (Calvo and Tucker, 2013; Calvo et 

al., 2014). 

 

CONCLUSION 

The pre-treatment with food grade phosphate additive showed a satisfactory effect in 

reducing yield loss and increasing water holding capacity of shrimp meat when 

compared to control samples (only treated with water). The efficacy of the 

phosphates in the water retention properties reflects on the improvement of the 

quality of the product and depends on the type, the concentration of the additive and 

the time of contact. The functionality of the additive prior to the cooking process 

remains active in the ready-to-eat product, reducing yield losses, and generally 

without causing economic fraud, except for 5% STPP (60 min) and 5% Blend (60 

min), which presented residual phosphate (1.08%) slightly above the legal limit 

allowed by Codex Alimentarius (1%) and the latter treatment also presented pH 

(7,91) in disagreement with the current legislation (7.85) after cooking. The samples 

treated with phosphate presented lower values of L* a* b* and higher value of 

residual phosphate and sodium, which suggests that other researchers should be 

developed with the focus on the improvement of the results of these variable 

responses. The results indicated the high potential for use of phosphate before 

cooking in real production situations to improve the quality of the shrimp product, 

provided that it complies with the current legislation governing each country. 
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Table 1. Multivariate analysis of the interaction between factors “additive type” (STPP and Blend), "additive 
concentration" (3 and 5%) and "contact time" (30 and 60 min) for each response variable in the two steps (after cooking 
and after thawing). 
 

Response variables Steps 
Additive 

type 
Additive 

concentration 
Contact 

time 

Additive type * 
Additive 

concentration 

Additive 
type * 

Contact 
time 

Additive 
concentration 
* Contact time 

Additive type * 
Additive 

concentration * 
Contact time 

Yield loss (%) 
AC 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,192 0,000 

AT 0,000 0,008 0,001 0,022 0,899 0,195 0,103 

WHC (%) 
AC 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 

AT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,012 0,612 

Moisture (g/100g) 
AC 0,000 0,000 0,000 0,007 0,472 0,171 0,026 

AT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,928 0,107 0,004 

Protein (g/100g) 
AC 0,000 0,026 0,000 0,000 0,120 0,375 0,079 

AT 0,000 0,000 0,000 0,027 0,212 0,568 0,028 

Moisture/Protein ratio 
AC 0,000 0,000 0,000 0,000 0,549 0,983 0,010 

AT 0,000 0,000 0,000 0,018 0,895 0,545 0,014 

Texture (kgf/cm²) 
AC 0,423 0,000 0,000 0,664 0,357 0,024 0,852 

AT 0,000 0,002 0,000 0,672 0,448 0,448 0,119 

L* 
AC 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014 

AT 0,000 0,000 0,919 0,480 0,000 0,003 0,003 

a* 
AC 0,000 0,000 0,001 0,064 0,805 0,022 0,104 

AT 0,000 0,563 0,000 0,000 0,007 0,272 0,094 

b* 
AC 0,000 0,000 0,000 0,004 0,011 0,005 0,043 

AT 0,000 0,000 0,000 0,030 0,441 0,212 0,122 

pH 
AC 0,000 0,000 0,000 0,027 0,275 0,480 0,609 

AT 0,000 0,000 0,000 0,328 0,599 0,085 0,208 

Phosphate (g P2O5/100g) AT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Sodium (mg Na/100g) AT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Values of p <0.05 indicate statistical significance. WHC: Water Holding Capacity; AC: After cooking; AT: After thawing. 
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Table 2. Mean values of physicochemical analysis of peeled cooked shrimp previously treated in different "types of additives" (STPP and Blend), 
"additive concentrations" (3 and 5%), "contact time" (30 and 60 min) and in water (30 and 60 min) in the two steps (after cooking and after thawing). 
 

Response 
variables 

Steps 
WATER 3% STPP 5% STPP 3% BLEND 5% BLEND 

30 min 60 min 30 min 60 min 30 min 60 min 30 min 60 min 30 min 60 min 

Weight loss 
(Yield, %) 

AC 10,93 ± 0,10aA 10,60 ± 0,14aA 7,75 ± 0,01bA 6,01 ± 0,04cA 5,55 ± 0,23dA 4,44 ± 0,09eA 4,17 ± 0,16efA 3,92 ± 0,09fgA 3,77 ± 0,02gA 3,15 ± 0,24hB 

AT 6,25 ± 0,06aB 6,02 ± 0,06aB 4,39 ± 0,07bB 4,22 ± 0,10bcB 4,11 ± 0,07bcdB 3,96 ± 0,15cdeA 3,97 ± 0,06cdeA 3,71 ± 0,17eB 3,81 ± 0,20deA 3,83 ± 0,00deA 

WHC (%) 
AC 66,31 ± 0,55fA 67,44 ± 0,39efA 68,24 ± 0,21deA 71,10 ± 1,15bcA 68,62 ± 0,41deA 71,61 ± 0,14bA 68,47 ± 0,60deA 71,77 ± 0,81bA 69,52 ± 0,55cdB 77,37 ± 0,38aA 

AT 64,94 ± 0,81eB 66,44 ± 0,27deA 65,45 ± 0,45eB 70,64 ± 0,18bA 66,65 ± 0,21deB 69,73 ± 0,61bcB 67,93 ± 1,28cdA 70,86 ± 1,37bA 71,72 ± 0,24abA 73,21 ± 0,82aB 

Moisture 
(g/100g) 

AC 73,77 ± 0,27fA 75,44 ± 0,29dA 74,57 ± 0,21eA 77,19 ± 0,37cA 76,13 ± 0,41dA 78,53 ± 0,30abA 75,85 ± 0,20dA 77,77 ± 0,15bcA 76,19 ± 0,15dA 78,96 ± 0,08aA 

AT 69,46 ± 0,06gB 71,30 ± 0,08fB 71,08 ± 0,11fB 74,24 ± 0,10cB 72,68 ± 0,14deB 75,26 ± 0,23bB 72,46 ± 0,08eB 75,25 ± 0,19bA 73,05 ± 0,09dB 76,03 ± 0,19aB 

Protein 
(g/100g) 

AC 21,92 ± 0,51bcB 19,87 ± 0,11dB 23,63 ± 0,07aB 19,71 ± 0,30dB 22,67 ± 0,05bB 18,55 ± 0,05eB 21,59 ± 0,41cB 17,62 ± 0,12fB 21,82 ± 0,13cB 18,46 ± 0,27eB 

AT 28,45 ± 0,42aA 26,57 ± 0,22bA 27,71 ± 0,22aA 24,45 ± 0,38deA 25,65 ± 0,21bcA 23,19 ± 0,04fgA 25,96 ± 0,53bcA 23,69 ± 0,16efA 25,20 ± 0,45cdA 22,44 ± 0,19gA 

M/P ratio 
AC 3,37± 0,09eA 3,80 ± 0,01cA 3,16 ± 0,02fA 3,92 ± 0,06cA 3,36 ± 0,02eA 4,23 ± 0,01bA 3,51 ± 0,06dA 4,41 ± 0,03aA 3,49 ± 0,03deA 4,28 ± 0,06abA 

AT 2,44 ± 0,04gB 2,68 ± 0,03eB 2,57 ± 0,02fB 3,04 ± 0,05cB 2,83 ± 0,02dB 3,24 ± 0,01bB 2,79 ± 0,06deB 3,18 ± 0,02bB 2,90 ± 0,05dB 3,39 ± 0,03aB 

Texture 
(kgf/cm²) 

AC 0,94 ± 0,00aA 0,97 ± 0,02aA 0,73 ± 0,01bA 0,66 ± 0,01cB 0,71 ± 0,01bB 0,61 ± 0,02deB 0,73 ± 0,01bA 0,65 ± 0,03cdA 0,71 ± 0,02bA 0,59 ± 0,01eA 

AT 0,94 ± 0,03aA 0,93 ± 0,02aB 0,83 ± 0,03bA 0,74 ± 0,02cA 0,77 ± 0,01bcA 0,72 ± 0,01cdA 0,73 ± 0,02cA 0,66 ± 0,03deA 0,71 ± 0,04cdA 0,62 ± 0,02eA 

L* 
AC 68,37 ± 0,14bB 72,35 ± 0,12aB 54,15 ± 0,05cB 50,46 ± 0,22dB 48,37 ± 0,20eB 46,54 ± 0,21fB 45,54 ± 0,21gB 43,25 ± 0,16iB 43,87 ± 0,13hB 42,50 ± 0,38jB 

AT 75,52 ± 0,29aA 74,74 ± 0,12aA 57,54 ± 0,40cA 59,34 ± 0,49bA 54,38 ± 0,40eA 56,20 ± 0,37dA 56,48 ± 0,45cdA 56,40 ± 0,34dA 54,57 ± 0,31eA 52,45 ± 0,29fA 

a* 
AC 8,49 ± 0,22bA 9,38 ± 0,16aA 7,98 ± 0,16bA 6,80 ± 0,02cA 6,33 ± 0,41cdA 5,85 ± 0,13deA 5,61 ± 0,12eA 4,76 ± 0,20fA 4,57 ± 0,05fA 3,85 ± 0,21gA 

AT 5,65 ± 0,24bB 6,62 ± 0,18aB 2,64 ± 0,01efB 1,75 ± 0,03gB 3,21 ± 0,22deB 2,46 ± 0,19fgB 4,70 ± 0,21cB 3,56 ± 0,31dB 4,47 ± 0,40cA 2,75 ± 0,27efB 

b* 
AC 9,31 ± 0,37aB 9,63 ± 0,35aA 6,87 ± 0,37bA 5,78 ± 0,61cA 5,88 ± 0,12bcA 3,27 ± 0,12dA 3,72 ± 0,48dB 2,81 ± 0,16deB 3,02 ± 0,13dB 1,82 ± 0,26eB 

AT 14,24 ± 0,53aA 10,49 ± 0,39bA 2,14 ± 0,19fgB 1,38 ± 0,25gB 3,51 ± 0,40deB 2,66 ± 0,11efB 4,56 ± 0,41cdA 3,55 ± 0,03deA 4,71 ± 0,50cA 4,60 ± 0,44cdA 

pH 
AC 7,36 ± 0,05dA 7,33 ± 0,07dA 7,43 ± 0,06dA 7,63 ± 0,05cA 7,68 ± 0,03bcA 7,83 ± 0,04abA 7,68 ± 0,06bcA 7,81 ± 0,05abA 7,80 ± 0,08abcA 7,91 ± 0,09aA 

AT 7,05 ± 0,01gB 7,04 ± 0,03gB 7,25 ± 0,01fA 7,30 ± 0,02efB 7,39 ± 0,02deB 7,57 ± 0,06bcB 7,47 ± 0,09cdA 7,60 ± 0,08bcA 7,63 ± 0,02bA 7,78 ± 0,04aB 

The mean values ± SD were obtained from triplicate determinations. Different lowercase letters on the same line indicate a significant difference (p<0.05) between treatments for the same repeated measure according to the 
Tukey's test. Differentiated upper case letters between repeated measures of the same response variable indicate significant difference (p<0.05) according to the paired t-test. WHC: Water Holding Capacity; STPP: Food Grade 
Sodium Tripolyphosphate; Blend: phosphate mixture (CARNAL® 961); AC: After cooking; AT: After thawing. 
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Figure 1. Flowchart of the experimental steps developed in the study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Weight variation during the processing of shrimp (Litopenaeus vannamei) samples treated 

with food grade additive phosphate (STPP and Blend) solutions in different concentrations (3 and 5%) 

for 30 and 60 minutes, and in distilled water (control) solution for 30 and 60 min. 

Raw peeled shrimp

Steam cooking (100 C - 2 min)
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1 kg portions (285 pieces / kg)

Cooling / Drainage / Packaging / 

Transportation

Analysis after cooking

Freezing / Thawing

Analysis after thawing

Immersion
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Figure 3. Phosphate contents (g P2O5/100g) in cooked shrimp (Litopenaeus vannamei) samples 

immersed in water, STPP and Blend at different concentrations (3 and 5%) for 30 and 60 minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Sodium content (mg Na/100 g) in cooked shrimp (Litopenaeus vannamei) samples 

immersed in water, STPP and Blend at different concentrations (3 and 5%) for 30 and 60 minutes. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os achados da presente pesquisa demonstram que o uso de diferentes 

tratamentos com o aditivo alimentar fosfato podem ser uma alternativa viável para 

reduzir as perdas econômicas durante o processamento, em especial nas etapas de 

cozimento e congelamento/descongelamento, contribuindo assim para a garantia da 

oferta de produtos de qualidade para os consumidores. Vale considerar que o 

controle da capacidade de retenção de água durante o processamento de pescado é 

necessário, pois influencia diretamente na aceitabilidade e qualidade sensorial do 

produto. Ademais, o uso abusivo de aditivos umectantes não é permitido pela 

legislação em vigor e a relação umidade/proteína pode ser um indicador desse uso 

em excesso. Com o objetivo de controlar esses parâmetros, a utilização do método 

de espectroscopia de infravermelho próximo se mostrou vantajoso, por possibilitar a 

realização de análises das amostras de um mesmo lote repetidas vezes durante as 

etapas do processamento.  

Sugere-se que sejam realizadas outras pesquisas com diferentes 

produtos de pescado, a fim de se obter resultados em maiores proporções para esse 

grupo alimentar, principalmente em relação a quantidade de fosfato residual, sódio, 

água, proteína e outros componentes presentes em amostras tratadas dentro da 

realidade do processo produtivo da indústria. Assim como a realização de análises 

microbiológicas, já que se tem por conhecimento que o aditivo fosfato apresenta 

função antimicrobiana. Sugere-se ainda, que os pesquisadores da área da saúde 

busquem preencher as lacunas de conhecimento relacionadas aos riscos ou 

benefícios do uso do aditivo fosfato em alimentos, para a saúde ou desenvolvimento 

de doenças pela população consumidora. É de fundamental importância para a 

comunidade científica e para a população em geral que as pesquisas da área de 

tecnologia de alimentos sejam desenvolvidas em paralelo as pesquisas da área da 

saúde, para que os conhecimentos gerados se somem e efetivamente se apliquem 

na realidade atual da sociedade. 
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