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Sinopse: 

Estudou-se o efeito de diferentes combinações de tempo e temperatura 

de pasteurização por microondas do néctar de Poraqueiba sericea, bem 

como o encapsulamento da polpa por atomização com diferentes 

materiais de parede e seus efeitos nos ácidos graxos e nos carotenoides. 
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RESUMO 

 

 

O processamento de alimentos é o procedimento através do qual 

alimentos in natura são transformados em outros tipos de produtos. A indústria 

de alimentos processados inclui as “tecnologias tradicionais” e as “tecnologias 

não convencionais”, “tecnologias emergentes” ou “tecnologias limpas”.  Dentre 

as tecnologias emergentes estão os processos de encapsulamento e o uso do 

microondas. A primeira parte desse estudo consistiu no desenvolvimento de um 

néctar de umari.  O objetivo desta etapa foi avaliar o aquecimento por 

microondas (MW) no processamento do néctar. Avaliou-se o efeito da potência 

de microondas (310-940 W) e tempo de processamento (15-45 s) nas 

características físico-químicas, redução da atividade enzimática e o teor de beta 

caroteno e ácidos graxos. No geral, o aquecimento por microondas não afetou 

significativamente os parâmetros de qualidade (pH, sólido solúvel e acidez 

titulável) do néctar de umari. Os néctares de umari processados com 

aquecimento por microondas mostraram pouca variação na coloração em 

relação ao suco não tratado.  Houve diferença significativa entre todos os 

tratamentos e o grupo controle tanto para POD quanto para PPO.  Todos os 

tratamentos mantiveram beta caroteno e ácidos graxos. A segunda parte desse 

estudo consistiu na a produção de micropartículas pela técnica de spray-drying 

contendo polpa de Poraqueiba sericea e diferentes proporções de maltodextrina 

e proteínas vegetais. O processo de spray-drying utilizado para 

microencapsulação da polpa de umari foi capaz de gerar micropartículas 

distintas com proteínas vegetais e maltodextrina a caracterização de proteínas e 

micropartículas mostrou o potencial desses concentrados de proteínas vegetais 

como alternativas ao uso de proteínas animais. A polpa de umari encapsulado 

com proteínas vegetais pode potencialmente ser incluído em vários processos 

alimentares, incluindo aqueles que atendem a consumidores com dietas 

restritas dados os bons resultados quanto à estabilidade da emulsão, morfologia 

superficial das partículas, eficiência de encapsulamento e vida útil das partículas, 

pode-se concluir que, entre os encapsulados utilizados as amostras EM e MAM 

e proporcionaram maior proteção e estabilidade da polpa de umari para a 
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atividade de retinol e ácidos graxos, no entanto o encapsulado de ervilha 

mostrou maior eficiência de encapsulamento, entretanto menor rendimento 

todos os encapsulados mantiveram valores de vida de prateleira considerados 

aceitáveis ao longo de seis semanas  esses resultados são extremamente 

importantes para o melhor aproveitamento tecnológico deste fruto.  

 

Palavras-chave:  Umari, tecnologias emergentes, enzimas, proteínas vegetais. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Food processing is the procedure through which fresh food is transformed 

into other types of products. The processed food industry includes “traditional 

technologies” and “unconventional technologies”, “emerging technologies” or 

“clean technologies”. Among the emerging technologies are the encapsulation 

processes and the use of microwaves. The first part of this study consisted of the 

development of umari nectar. The objective of this step was to evaluate the 

microwave heating (MW) in nectar processing. The effect of microwave power 

(310-940 W) and processing time (15-45 s) on physicochemical characteristics, 

reduction of enzyme activity and beta carotene and fatty acids content was 

evaluated. Overall, microwave heating did not significantly affect the quality 

parameters (pH, soluble solid and titratable acidity) of umari nectar. Umari 

nectars processed with microwave heating showed little variation in color 

compared to untreated juice. There was a significant difference between all 

treatments and the control group for both POD and PPO. All treatments 

maintained beta carotene and fatty acids. The second part of this study consisted 

of the production of microparticles by the spray-drying technique containing 

Poraqueiba sericea pulp and different proportions of maltodextrin and vegetable 

proteins. The spray drying process used for microencapsulation of umari pulp 

was able to generate distinct microparticles with vegetable proteins and 

maltodextrin. the characterization of proteins and microparticles showed the 

potential of these vegetable protein concentrates as alternatives to the use of 

animal proteins. Sea pulp encapsulated with vegetable proteins can potentially 

be included in various food processes, including those that cater to consumers 

with restricted diets. given the good results in terms of emulsion stability, surface 

morphology of particles, encapsulation efficiency and useful life of the particles, 

it can be concluded that, among the encapsulates used, samples EM and MAM 

provided greater protection and stability of the umari pulp for the activity of retinol 

and fatty acids, however the pea encapsulate showed greater encapsulation 

efficiency, however lower yield. all encapsulates maintained acceptable shelf-life 
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values over six weeks. these results are extremely important for the best 

technological use of this fruit. 

 

Keywords: Umari, emerging technologies, enzymes, plant proteins. 
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1 INTRODUÇÃO 

O processamento de alimentos é o procedimento através do qual 

alimentos in natura são transformados em outros tipos de produtos comestíveis. 

A indústria de alimentos processados inclui os processos primários e os 

alimentos com valor agregado. Alimentos processados primários incluem 

produtos como leite, chá, frutas e vegetais, arroz moído, farinha, óleo, café, 

especiarias, sal e leguminosas, vendidos em formas não embaladas ou 

embaladas, e alimentos processados de valor agregado incluem produtos como 

laticínios processados,  frutas e vegetais processados, sucos, aves processadas, 

produtos marinhos processados, pré-misturas entre outros (TIMILSENA; 

HAQUE; ADHIKARI, 2020)(THAKUR; MODI, 2020). Em outras palavras, o 

processamento de alimentos é uma técnica de fabricação e conservação de 

substâncias alimentícias de forma eficaz com o objetivo de aumentar seu prazo 

de validade; melhorar a qualidade, bem como torná-lo mais útil (DEVI, 2015).  

Os pós de alimentos são amplamente utilizados nos processos de 

transformação da matérias-primas agrícolas em alimentos. A recente evolução 

no comportamento de consumo, em particular a diversificação de alimentos e 

momentos de consumo, instou as empresas a usar ingredientes funcionais fáceis 

de preservar, transportar, armazenar. Os alimentos em pó cumprem essas 

qualidades. Eles são utilizados como produtos intermediários no processo de 

elaboração de alimentos (CUQ; RONDET; ABECASSIS, 2011). 

Além das tecnologias de preservação de alimentos tradicionais acima 

mencionadas, outras tecnologias alternativas estão sendo exploradas e 

implementadas para garantir alimentos nutritivos, seguros e sem o uso de 

conservantes químicos.  São denominadas de “tecnologias não convencionais”, 

“tecnologias emergentes” ou “tecnologias limpas”.  Dentre essas tecnologias 

emergentes podemos citaremos aqui os processos de encapsulamento e o uso 

do microondas. 

O encapsulamento na indústria de alimentos atende a várias funções, 

incluindo o mascaramento de cor / sabor / sabor indesejáveis, preservação de 

constituintes instáveis, incorporação de componentes funcionais e nutricionais 

adicionais e liberação específica do local de ingredientes encapsulados em um 

tempo e taxa controlados (TIMILSENA; HAQUE; ADHIKARI, 2020).  Por fim, o 
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uso do microondas pode eliminar micro-organismos em alimentos por efeitos 

térmicos. O aquecimento por microondas baseia-se no uso de ondas 

eletromagnéticas de determinadas frequências para gerar calor em um material. 

Por fim, o uso do microondas pode eliminar micro-organismos em alimentos por 

efeitos térmicos.  

O potencial oferecido pelo umari para uso industrial no curto prazo, 

baseia-se na viabilidade de produzir material abundante, com tecnologia 

disponível e acessível às condições socioeconômicas dos amazonenses e 

adaptado aos solos inférteis da Amazônia (CHÁVEZ, 2003). O umari cresce e 

frutifica rapidamente, começando aos três anos, seu ciclo de vida ultrapassa 80 

anos e os meses mais produtivos são entre fevereiro e abril (LÓPEZ, 2013). 

Nesse contexto o presente trabalho teve como objetivo elaborar o néctar 

do fruto e encapsulados de polpa de Poraqueiba sericea, visando ampliar as 

perspectivas de novas opções de produtos para o mercado de alimentos 

funcionais. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1 CARACTERIZAÇÃO AGRONÔMICA E PRINCIPAIS USOS DO UMARI 

(PORAQUEIBA SERICEA TULASNE). 

O Umari, cujo nome tem origem indígena (CARVALHO, 1987), 

Poraqueiba sericea Tulasne é conhecido desde o século XVIII, tendo sido 

descrito por Tulasne em 1869 (FALCÃO; LLERAS, 1980).  Também é conhecida 

como mari, mari-preto e mari-roxo (LORENZI; LACERDA; BACHER, 2015).   

A espécie, da família das Icacináceas, originou-se na região oeste ou 

central da Amazônia e ainda está restrita a esta área e ao Peru onde é muito 

popular (FAO, 1986; SHANLEY; MEDINA, 2005).  É amplamente cultivada em 

pomares domésticos (LORENZI; LACERDA; BACHER, 2015) no Assentamento 

Rural Tarumã-mirim por cerca de 15 famílias.  As famílias se identificam com a 

cultura do fruto pelo fato da produção ser elevada, reproduzir-se rapidamente e 

ser nativo. O ciclo de vida do umari, ultrapassa 80 anos e os meses mais 

produtivos são entre fevereiro e abril (LÓPEZ, 2013). 

O umari é uma espécie que pode trazer muitos benefícios na condução 

da regeneração natural, em áreas antes exploradas para a produção agrícola e 

não necessita de um acompanhamento rigoroso (COSTA, 2007). 

É uma árvore perenifólia  (REATEGUI, 2015) de porte mediano, atingindo 

8 m de altura quando cultivada, podendo chegar a 20 m a 25 m em estado 

silvestre na mata primária (BRASIL, 2012).  Dotada de copa piramidal, com 

tronco revestido por casca grossa e rugosa com 30-50 cm de diâmetro.  A árvore 

é usada como um ornamento, sua madeira é utilizada na carpintaria, construção e 

como combustível doméstico (CHASQUIBOL SILVA, 1997). Folhas simples, 

pecioladas de laminas coriáceas fortemente marcadas pelas nervuras, com 12-

28 cm de comprimento (KINUPP; LORENZI, 2014).  As folhas secas são usadas 

na medicina popular em infusão para curar a disenteria (CHASQUIBOL SILVA, 

1997).  Inflorescência em pequenas panículas axilares, com muitas flores 

andrógenas perfumadas, formadas de agosto a novembro (LORENZI; 

LACERDA; BACHER, 2015).  Cada árvore produz 250-350 frutos ao ano, que são 
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colhidos quando o fruto ou a árvore caem no chão em sua maturidade botânica 

(CHASQUIBOL SILVA, 1997).  Frutifica uma drupa de 5 a 10 cm  de comprimento 

e 4-6 cm de diâmetro, exocarpo fino, delicado, liso e brilhante, amarelo a laranja 

ou escuro, do roxo a preto; mesocarpo 2-5 cm de espessura, amarelo, com uma 

textura oleosa que se assemelha a manteiga fria; endocarpo duro, contendo uma 

semente grande (FAO, 1986). 

 O mesocarpo da fruta madura é comestível (LORENZI; LACERDA; 

BACHER, 2015). Tem forte aroma característico e é dotado de um sabor 

agradável (RABELO, 2012). É consumido no estado natural (ORDÓÑEZ 

HUAMÁN; AGUIRRE VARGAS; FLORES GARAZATUA, 2001), servido com 

farinha de mandioca (LORENZI; LACERDA; BACHER, 2015) ou cozido com 

arroz; a polpa também é utilizada como manteiga espalhada no pão. Também é 

extraído o óleo do mesocarpo, sendo utilizado na preparação de arroz e frituras 

(REATEGUI, 2015).  A semente ralada e seca também é utilizada na alimentação 

tradicional Baniwa (FERNANDES, 2012; GARNELO; BARÉ, 2009) e da semente 

é extraído um suco medicinal (CHASQUIBOL SILVA, 1997).  

 

 

     Fonte: MARQUES (2017). 

Figura 1 - Frutos de umari (Poraqueiba sericea Tulasne).    
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2.2 TECNOLOGIAS INOVADORAS DE PROCESSAMENTOS DE 

ALIMENTOS 

As tecnologias inovadoras de processamento de alimentos têm sido 

amplamente investigadas no setor de processamento de alimentos nos últimos 

anos. Essas tecnologias oferecem vantagens para o avanço da qualidade dos 

alimentos convencionais e tradicionais e o combate aos desafios crescentes 

impostos pela globalização, aumento das pressões competitivas e diversas 

demandas do consumidor (THAKUR; MODI, 2020).  

O caráter inovador de uma tecnologia pode variar segundo a forma pela 

qual ela é analisada (BORGES RAIMUNDO; BATALHA; VITALE TORKMIAN, 

2017).  Para uma tecnologia ser considerada inovadora, ela não precisa ser uma 

tecnologia inédita no mercado, mas deve ser nova para a empresa em questão 

(GONÇALVES; GOMES, 1993).  Dessa maneira, a inovação tecnológica pode 

ser definida como a aplicação de um conjunto de conhecimentos no processo 

produtivo, resultando em novo produto, com alterações em algum atributo do 

produto antigo e/ou no grau de aceitação do produto pelo mercado, traduzindo-

se, em geral, em uma elevação do nível de lucratividade e/ou posição da 

empresa no mercado (ROSENTHAL; MOREIRA, 1992). 

Entretanto, de maneira mais ampla, o conceito de tecnologias inovadoras, 

“emergentes” ou “novas” referem-se às tecnologias de processamento de 

alimentos que avançaram em virtude das iniciativas de pesquisadores e 

acadêmicos em alimentos nas últimas décadas (THAKUR; MODI, 2020). Essas 

tecnologias podem contribuir significativamente para a produção de produtos 

alimentícios seguros e de alta qualidade.  
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2.2.1 Micro encapsulamento  

Várias inovações na tecnologia de secagem ganharam muita atenção 

devido à retenção de componentes bioativos, melhor cor e textura em 

comparação com o tradicional método de secagem  (SEHRAWAT; NEMA, 2018). 

O encapsulamento é uma técnica amplamente utilizada para projetar produtos 

em várias indústrias alimentícias, especialmente na fabricação de alimentos 

funcionais, processamento de alimentos e inovação de produtos. Envolve 

aprisionar um material de núcleo (pigmentos, compostos que geram sabor, 

enzimas, nutrientes, conservantes acidulantes...) funcionalmente ativo em uma 

matriz de um material inerte e é produto da tecnologia de microencapsulação 

(TIMILSENA; HAQUE; ADHIKARI, 2020).  As cápsulas podem melhorar a 

aparência e as propriedades de um material ativo, além de manter o produto 

estável por mais tempo. Dentre algumas vantagens de se encapsular um produto 

de gênero alimentício pode-se destacar: 

- Redução da reatividade entre o material encapsulado e fatores 

ambientais (luz, umidade, calor e oxigênio) (BRASILEIRO, 2011); 

-  Melhoramento das propriedades do material encapsulado, podendo-se 

mascarar sabor ou odor indesejáveis (REINECCIUS, 1989); 

- Aumento do tempo de conservação do produto final, facilidade na 

manipulação e no transporte (BRASILEIRO, 2011); 

- A liberação controlada do material encapsulado para o meio, evitando 

perdas das propriedades do produto (TIMILSENA; HAQUE; ADHIKARI, 2020); 
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        Fonte: (TIMILSENA; HAQUE; ADHIKARI, 2020). 

Figura 2 - Diagrama esquemático do núcleo encapsulado em material de parede. 

                          

 

A tecnologia de encapsulação tornou-se a chamada do século. A 

microtecnologia refere-se aos sistemas mecânicos que produzem partículas que 

variam em tamanho de 1 a 1000 μm (SOUSA DE OLIVEIRA et al., 2020), já a 

nanotecnologia refere-se aos sistemas mecânicos que reduzem o tamanho das 

partículas que variam de 1 a 100 nm (MORARU et al., 2009). As micro ou nano 

partículas são definidas como pequenos objetos que atuam como uma unidade 

em termos de transporte e propriedades. Elas são classificados de acordo com 

suas características, tamanho e estruturas (RAJAMALAR; CHANDRIKA; 

CHELLARAM, 2011).  Para os leigos a palavra “micro” ou “nano” significam 

pequenos, minúsculos por natureza (GARCÍA; FORBE; GONZALEZ, 2010).  

Com o advento da tecnologia de encapsulação em alimentos e nutrição, os 

cientistas estão desenvolvendo novos alimentos que têm melhor solubilidade e 

biodisponibilidade (SEMO et al., 2007). 

Existem várias técnicas de preparação de cápsulas, divididas sob três 

categorias: físicas, químicas e físico-químicas (ARAÚJO FREIXO, 2013). A 

escolha do método vai depender de fatores, como as características e 

propriedades da substância, do material encapsulante, o mecanismo de 

libertação da substância encapsulada e os requisitos do produto final (JYOTHI 
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SRI et al., 2012).  É desejável que o método de encapsulação seja simples, 

reprodutível, rápido e fácil de transpor para a escala industrial (SILVA et al., 

2003).  

Existem duas estruturas distintas de microcápsulas: uma com o núcleo 

centralizado completamente envolvido por filme definido e contínuo composto 

pelo material de parede; outra com o núcleo disperso em uma matriz polimérica.  

 

 

          Fonte: Adaptado de Suave et al (2006). 

Figura 3 - Microcápsulas e microesferas - (A) Microesfera – material ativo disperso em 

uma matriz (B) Microcápsula – material ativo envolvido pelo polímero encapsulante.  

 

Entre os métodos de micro encapsulamento utilizados, são classificados 

em três categorias (MADENE et al., 2006): 

• Físicos: Atomização, extrusão estacionária, spray drying, suspensão por 

ar, spray chilling e spray cooling, leito fluidizado, co-cristalização e 

liofilização; 

• Químicos: polimerização interfacial, indução molecular e polimerização in 

situ; 

• Físico-químicos: coacervação simples e complexa, lipossomas, 

lipoesferas e evaporação do solvente. 
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2.2.1.1 Spray Drying 

A secagem por spray é uma técnica de encapsulação altamente eficaz e 

amplamente utilizada nas indústrias alimentícia e farmacêutica devido à sua 

vantagem comparativa sobre outros métodos de encapsulação. É altamente 

automatizado e econômico e produz um produto de boa qualidade (TIMILSENA; 

HAQUE; ADHIKARI, 2020).    A secagem por pulverização tem como grande 

qualidade a capacidade de processar vários tipos de materiais para produzir 

produtos razoavelmente secos com propriedades pré-especificadas (HAQUE et 

al., 2015).   No encapsulamento por spray drying é feito uma emulsão com a 

matéria prima ativa e misturada um material encapsulante.  Esse material 

encapsulante, também conhecido como material de parede, comumente um 

polissacarídeo ou uma proteína ou suas sinergias. Normalmente, a emulsão 

grossa é preparada pela mistura dos materiais do núcleo e de parede nas 

quantidades necessárias. Esta emulsão é atomizada em uma câmara de 

secagem em uma taxa de fluxo pré-definida produzindo um ingrediente ativo 

seco revestido, mais estável à umidade, oxigênio, luz e outros estressores 

ambientais, uma microcápsula do tipo matriz (PETROVIĆ et al., 2007).  O 

processo de encapsulamento baseado em secagem por pulverização é 

mostrado na Figura 4. 
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Fonte: MARQUES (2021). 

Figura 4 - Diagrama esquemático do processo de microencapsulação por secador por 

spray. 

Muitos produtos instáveis e sensíveis, incluindo gorduras, vitaminas, 

enzimas e polifenóis, podem ser encapsulados em matrizes inertes para torna-

los estáveis e mais eficazes (PETROVIĆ et al., 2007).  
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2.2.2 Tecnologia de microondas  

Um dos objetivos dos tratamentos térmicos no processamento de sucos 

e polpas de frutas é a inativação enzimas.  A peroxidase (POD) e polifenol 

oxidase (PPO), por exemplo, são encontrados em muitos vegetais. Eles 

catalisam reações oxidativas, causando, na maioria casos, alterações 

bioquímicas indesejáveis que prejudicam a cor fresca e sabor (KUBO et al., 

2020; TEREFE; DELON; VERSTEEG, 2017; VISHWASRAO; CHAKRABORTY; 

ANANTHANARAYAN, 2017). 

O aquecimento por microondas tem sido considerado uma tecnologia 

promissora para o processamento térmico de fluxo contínuo de alimentos fluidos 

devido à melhor retenção de qualidade (COSTA et al., 2021a).  Sua aplicação 

ao tratamento de alimentos como um alternativa ao método de aquecimento 

convencional é cada vez mais assunto de estudos científicos e testes industriais 

(TANG, 2015; ARJMANDI et al., 2017a). Essa  tecnologia tem sido 

principalmente aplicada para tratamento térmico e concentração de bebidas de 

frutas (CINQUANTA et al., 2010). 

Normalmente, quando o aquecimento convencional é empregado para a 

pasteurização de fluxo contínuo de alimentos líquidos, o calor é transferido 

através de uma superfície metálica, que é aquecida externamente. Junto à 

superfície, há uma fina camada estagnada de comida, que é mais quente que o 

volume do produto. Esta camada é, portanto, super processada, resultando em 

incrustação e degradação térmica de compostos termossensíveis (COSTA et al., 

2021a).  

O aquecimento por microondas de materiais alimentares não envolve uma 

superfície metálica junto ao alimento.  Quando as microondas são aplicadas aos 

materiais alimentares, as moléculas de água alinham seus dipolos de acordo 

com o campo eletromagnético oscilante.  Por causa da alta das microondas, a 

energia térmica é gerada a partir do atrito molecular. Além disso, o campo 

eletromagnético oscilante causa inúmeras colisões iônicas, convertendo a 

energia cinética em aquecimento. O alimento é, portanto, aquecido diretamente 

em todo o seu volume e não requer transferência de calor de uma fonte quente 

(GUO et al., 2017). 
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O aquecimento por microondas apresenta maiores taxas de geração de 

calor, permitindo tratamentos em alta temperatura e de curta duração, que 

preservam melhor os compostos termolábeis (MARSZAŁEK et al., 2016).   
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2.3 ALIMENTOS FUNCIONAIS 

Alimento é toda substância que se ingere em estado natural, semi-

industrializada ou industrializada, e se destina ao consumo humano, incluídas as 

bebidas e qualquer outra substância que se utilize em sua elaboração, 

preparação ou tratamento (CHENG, 2018). 

Outra função dos alimentos, envolvida na prevenção de doenças pela 

modulação de sistemas como imunológico, endócrino, nervoso, circulatório e 

digestório vem sendo estudada.  Esta função é desempenhada pelos alimentos 

funcionais (KWAK; JUKES, 2001). 

O termo “alimentos funcionais” e seu conceito foram propostos pela 

primeira vez em 1984 no Japão, quando se investigou uma nova função para os 

alimentos sob o patrocínio do Ministério da Educação, Ciência e Cultura.  

Naquela década, com os possíveis problemas decorrentes do envelhecimento 

populacional, a atenção pública voltou-se para a prevenção de doenças 

relacionadas à idade e sua relação com a dieta.  O intuito era de diminuir os 

custos com saúde (ARAI, 1996). 

Nesse contexto é evidente a importância do uso desses alimentos no 

Brasil, uma vez que os brasileiros enfrentam um avanço das doenças crônicas 

degenerativas por conta de um estilo de vida desequilibrado que envolve maus 

hábitos alimentares e sedentarismo (SILVEIRA, 2008).  

Entretanto, os alimentos funcionais não possuem uma definição que seja 

aceita de forma universal. O conceito varia de acordo com a localidade e é 

influenciado por vários fatores como diferenças culturais, abordagem da ciência 

nutricional, hábitos alimentares, questões relacionas à saúde pública e as 

relações “mercado x consumidor” (KWAK; JUKES, 2001). 

No contexto geral, a European Commission Concerted Action on 

Functional Food Science in Europe (FUFOSE) desenvolveu conceitos científicos 

de alimentos funcionais, que foram publicados em 1999. Nesses conceitos, os 

alimentos funcionais devem ter as seguintes características: - Alimento 

convencional consumido como parte da dieta habitual, composto por 

componentes naturais. - Efeito positivo além do valor nutritivo básico, que podem 
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melhorar o bem-estar e a saúde, reduzindo risco de ocorrência de doenças, de 

modo a melhorar a qualidade de vida, incluindo desempenho físico, psicológico 

e comportamental. – Alegações das propriedades funcionais cientificamente 

comprovadas (ROBERFROID, 2002). 

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) não define 

alimento funcional mas, sim, define a alegação de propriedade funcional de um 

alimento e estabelece as diretrizes para sua utilização assim como condições de 

registro para alimentos que aleguem ter propriedade funcional (BIUDE; 

DUARTE, 2020). As alegações funcionais e de saúde permitidas pela ANVISA 

estão associadas à presença de: ácidos graxos ômega 3, carotenoides, fibras 

alimentares, fitoesteróis, polióis e micro-organismos probióticos (BRASIL, 1999). 

 

 

2.3.1 Carotenoides e Vitamina A  

Carotenoides são pigmentos naturais responsáveis pela cor amarela, 

laranja ou vermelha de muitos alimentos, uma propriedade de importância 

tecnológica uma vez que a cor é o atributo que mais influencia a aceitação dos 

alimentos (RODRIGUES-AMAYA; KIMURA; AMAYA-FARFAN, 2008).  Os 

carotenoides podem ser transformados em retinol no corpo e, em seguida, em 

outras formas ativas de vitamina A.  As provitaminas A dão às plantas sua cor, e 

são o betacaroteno, o alfacaroteno e a criptoxantina (TANUMIHARDJO, 2013).  

O β-caroteno, α-caroteno, β-criptoxantina, licopeno, luteína e zeaxantina 

são mais pesquisados por seu envolvimento na saúde humana. Esses são os 

principais no sangue humano (EPLER; ZIEGLER; CRAFT, 1993), são também 

os mais comumente encontrados nos alimentos (com exceção da zeaxantina) 

sendo o β-caroteno o mais encontrado na natureza (Rodriguez-Amaya, 1993). O 

β-caroteno é o de maior potência vitamínica A e ao qual se atribui 100% de 

atividade (RODRIGUES-AMAYA; KIMURA; AMAYA-FARFAN, 2008). 

O β-caroteno é responsável pela coloração amarelo, laranja e vermelho a 

frutas e vegetais e é considerado o mais abundante em alimentos.  Uma vez que 

os humanos não são capazes de sintetizá-lo, é um constituinte dietético 

necessário (CHAVES, 2015).  É o principal carotenoide que pode ser convertido 
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em retinol no organismo humano por possuir um anel β-ionona em sua estrutura, 

o que permite que seja classificado como um provitamina A (CAPONIO et al., 

2005; CLARKE, 2010). 

A β-caroteno monooxygenase 1 (βCMO1) é a enzima que cliva este 

carotenoide de forma simétrica formando duas moléculas de retinal que depois 

podem ser metabolizadas no fígado em retinol (WATSON et al., 2013).   

Além da função precursora da vitamina A, o β-caroteno apresenta alta 

atividade antioxidante  removendo o oxigênio molecular singlete, um dos mais 

potentes radicais livres, atenuando o dano ao DNA (CLARKE, 2010; MULLINS; 

BESWICK, 1964).  Ambas as funções pró-vitamínica e antioxidante estão 

relacionadas com diversos efeitos na promoção da saúde (CHAVES, 2015). 

A vitamina A inclui um grupo de compostos que afetam a visão, o 

crescimento ósseo, a reprodução, a divisão celular e os revestimentos de 

superfície saudáveis do sistema respiratório e das membranas 

(TANUMIHARDJO, 2013).  Outros efeitos promotores da saúde atribuídos à 

vitamina A são a redução do risco de contrair doenças crônicas degenerativas, 

como câncer e doenças cardiovasculares (RODRIGUES-AMAYA; KIMURA; 

AMAYA-FARFAN, 2008).  A vitamina A está ligada a modulação da resposta 

imunológica e é essencial em casos de doenças inflamatórias crônicas, alérgicas 

e auto imunes (CHHIBBER-GOEL et al., 2016).  A deficiência de vitamina A tem 

alguns sinais e sintomas facilmente detectados como o aumento das infecções 

gastrointestinais e respiratórias, retardo no crescimento, prejuízo na calcificação 

óssea, alterações oculares, ressecamento de pele e mucosas, alterações 

nervosas, renais e má formação fetal (SOUZA; BAPTISTELLA; PASCHOAL, 

2018).   

O consumo de vitamina A consiste em retinol (fontes animais) e 

carotenoides (fontes vegetais).  Nos alimentos de origem animal encontra-se a 

chamada vitamina A pré-formada que é absorvida como retinol ou ácido 

retinóico. As principais fontes são o fígado e o leite integral (TANUMIHARDJO, 

2013).  Os alimentos de origem vegetal possuem a chamada provitamina A, 

conhecidos como carotenoides. O fator de conversão é de 12:1 para β-caroteno 

[12 μg β-caroteno = 1 μg retinol = 1 equivalente de atividade de retinol (RAE)] e, 

de 12:1 para 24:1, para α-caroteno, γ-caroteno e β-criptoxantina (24 μg de outros 
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carotenoides pró-vitamínicos A = 1 μg de retinol = 1 RAE) (INSTITUTE OF 

MEDICINE, 2001). 

 

2.3.2 Fontes de provitamina A 

Quantidades adequadas de nutrientes devem ser obtidas através de uma 

dieta variada. Uma dieta variada também pode garantir que o consumo de 

quantidades suficientes de constituintes de alimento funcional que têm efeitos 

biológicos e podem influenciar a saúde e a suscetibilidade à doença (embora 

não sejam definidos como nutrientes).  Os exemplos incluem alimentos contendo 

carotenoides, fibra alimentar bem como os fitoquímicos (como o  licopeno) 

(MAHAN; L.RAYMOND, 2017). 

O Brasil possui uma grande variedade de alimentos ricos em 

carotenoides, uma boa parte dos quais já foi analisada (RODRIGUES-AMAYA; 

KIMURA; AMAYA-FARFAN, 2008) conforme a tabela 1. 

 

Tabela 1 - Vitamina A (ER) em frutos brasileiros. 

Alimentos Vitamina A 

(ER/100g) 

Pupunha 1.500,00 

Umari 1.470,00 

Tucumã 1.450,00 

Suco de laranja com 

cenoura 

1.081,59 

Damasco seco 724,00 

Polpa de acerola 720,00 

Manga 389,00 

Caqui  250,00 

Abacate    61,20 

ER = equivalente de retinol. Fonte: MAHAN; L.RAYMOND, 2017. 
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2.3.3 Recomendações de consumo de vitamina A 

A vitamina A contida nos alimentos é expressa em termos de equivalentes 

de retinol (ER), que consiste na soma das vitaminas provenientes do retinol pré-

formado e dos retinóides (SANTOS, 2014). Na tabela 2, estão os valores 

propostos pela ANVISA (200) segundo as recomendações de ingestão diárias 

para vitamina A expressas em microgramas por dia. 

 

Tabela 2 - Recomendações de ingestão para a vitamina A e limites superiores toleráveis de 

ingestão (UL).  

RDA (RAE) 

Idade Homens 

(mcg/dia) 

Mulheres 

(mcg/dia) 

UL** 

0 – 6 meses* 400* 400* 200 

7 – 12 meses* 500* 500* 100 

1 – 3 anos 300 300 300 

4 – 8 anos 400 400 500 

9 – 13 anos 600 600 1.350,96 

14 – 18 anos 900 700 2.623,61 

19 anos ou mais 900 700 2.623,61 

Gravidez  750 2.414,35 

Lactação  1200 2.434,07 

 

Fonte: ANVISA (2018) 

 

RDA: Ingestão dietética recomendada; UL: Limite superior tolerável de ingestão. 
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2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 Objetivo geral 

Desenvolvimento de produtos funcionais de valor agregado à base de 

Poraqueiba sericea. 

 

2.4.2 Objetivo específico 

Produção de néctar de Poraqueiba sericea com aquecimento por 

microondas (MW) no processamento. 

Produção de micropartículas pela técnica de spray-drying contendo polpa 

de Poraqueiba sericea e diferentes proporções de maltodextrina e proteínas 

vegetais.  
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2.5 MATERIAL E MÉTODOS  

2.5.1 Local de estudo 

O processamento do Poraqueiba sericea (mari), do néctar, a 

microencapsulação por liofilização, bem como as análises químicas, físico-

químicas, de fibras, minerais, ácidos graxos foram realizados no Laboratório 

de Físico-Química de Alimentos (LFQA) do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia (INPA/MCTI).  As análises morfológicas para os diferentes sistemas 

de micropartículas foram realizadas no Laboratório Temático de Microscopia e 

Nanotecnologia (LTMN) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(INPA/MCTI). A microencapsulação por spray dryer foi realizada no laboratório 

da Universidade Estadual do Amazonas (UEA). 
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Fonte:  GOOGLE (2021). 

Figura 5 - Vista de satélite do ramal do Pau Rosa, BR-174, Assentamento Rural 

Tarumã-mirim.  

2.5.2 Material 

Os frutos tiveram procedência do ramal do Pau Rosa, BR-174, Km 20, lote 

809B, Sítio Água Viva, Assentamento Rural Tarumã-mirim (Figura 5). Em 

seguida foram transportados até o Laboratório de Físico-Química 

de Alimentos (LFQA/INPA). Os frutos passaram por uma seleção inicial, sendo 

desprezados aqueles que apresentaram não conformidades como injúrias 

mecânicas, amolecimento ou despadronização de coloração e em seguida as 

amostras foram lavadas em água corrente e submetidas à sanitização com 

hipoclorito de sódio a 200 ppm (10 ml de hipoclorito de sódio a 10% para 1L de 

água) por 30 minutos, após esse período foram novamente enxaguadas em 

água corrente potável para a retirada do excesso de cloro.   
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2.5.3 Métodos 

2.5.3.1 Processamento e condicionamento das amostras 

Após a higienização os frutos foram despolpados em despolpadeira 

elétrica de aço inox, com malha de 1,5 mm da marca Itametal®. 

O percentual da matéria-prima que não foi imediatamente utilizado, foi 

submetido ao congelamento a - 80C em Ultra-low Freezers (Sanyo MDF-U52V).

   

2.5.3.2 Processamento do néctar de umari. 

A formulação do néctar foi composta de 30% de polpa, 70% de água e 

açúcar até 12,5Brix.  O mesmo foi submetido a tratamentos térmicos no 

microondas com diferentes variações de tempo e potência.  Os tempos foram de 

10, 20, 40, 60 segundos e as potencias foram 10, 20, 40 e 80 resultando em 16 

tratamentos. 
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Fonte:  MARQUES (2021). 

Figura 6 - (a) Microondas utilizado no processamento do néctar, (b) amostras do 

néctar de mari antes do tratamento térmico, (c) néctar de mari recém tratado e (d) 

néctar de mari prontas para condicionamento.  

2.5.3.3 Condicionamento das amostras 

As amostras de néctar de Poraqueiba sericea foram acondicionadas em 

falcons e mantidas em Ultra-low Freezers (Sanyo MDF-U52V) a - 80OC. 

2.5.3.4 Processamento do mari encapsulado  

Foram preparadas 5 emulsões:  maltodextrina + mari, concentrado de 

arroz + mari, concentrado de ervilha + mari, maltodextrina + concentrado de 

ervilha + mari e maltodextrina + concentrado de arroz + mari.  Foram colocados 

45g de material de parede + 45g de polpa de mari num béquer e foi adicionada 

água até completar 300mL.  Os conteúdos dos béqueres foram homogeneizados 

num ultra processador Nutri Ninja Auto® modelo IQ BL450BR | BL450BZ.  
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            Fonte:  MARQUES (2021). 

Figura 7 - Emulsões de maltodextrina + mari, concentrado de arroz + mari, 

concentrado de ervilha + mari, maltodextrina + concentrado de ervilha + mari e 

maltodextrina + concentrado de arroz + mari. 

2.5.3.4.1 Por atomização  

As amostras foram atomizadas no aparelho de Spray Dryer MSD 1.0® a 

160ºC, vazão 0,80m3/mim, 0,2l/h, 33l/mim AIR gerando cinco encapsulados 

atomizados: 

Maltodextrina + mari, concentrado de arroz + mari, concentrado de ervilha 

+ mari, maltodextrina + concentrado de ervilha + mari e maltodextrina + 

concentrado de arroz + mari. 

 

 

Fonte:  MARQUES (2021). 

Figura 8 - Encapsulados atomizados: (a) maltodextrina + mari, (b) concentrado de 

arroz + mari, (c) concentrado de ervilha + mari, (d) maltodextrina + concentrado de 

ervilha + mari  e (e) maltodextrina + concentrado de arroz + mari.  
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2.5.3.5 Condicionamento das amostras 

As amostras de encapsulados de mari foram acondicionadas em falcons 

e mantidas a temperatura ambiente por 6 semanas. 

 

 

     Fonte: MARQUES (2021). 

Figura 9 - Amostras de encapsulados de mari acondicionadas em falcons.  

2.5.3.6 Caracterização das amostras. 

Para a caracterização das amostras (néctar de Poraqueiba sericea e 

encapsulados) todas as análises foram realizadas em triplicata.  

2.5.3.6.1  Composição centesimal  

2.5.3.6.1.1  Umidade 

Foram pesados 3 g da amostra em cápsula de porcelana, previamente 

tarada, e aquecida por 3 horas.  As capsulas foram levadas à estufa até o peso 

constante (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008). 
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             Fonte:  MARQUES (2021). 

Figura 10 - Análise de umidade: (a) pesagem das amostras úmidas, (b) secagem em 

estufa, (c) resfriamento em dessecador, (d) pesagem final e (e) amostras secas. 

 

2.5.3.6.1.2  Proteína Bruta 

 

Para a determinação de proteína foram pesados 0,5 g da amostra em 

papel manteiga, em seguida transferido para o balão de Kjeldahl, sendo 

adicionados 5 mL de ácido sulfúrico e cerca de 1 g da mistura catalítica. Foi 

aquecimento em bloco digestor, na capela, até a solução se tornar azul-

esverdeada e livre de material não digerido. Foram adicionadas 3 gotas do 

indicador. O teor de nitrogênio das amostras foi determinado com o fator geral 

de 6,25 para proteína (AOAC, 2016). 

 

 

       Fonte:  MARQUES (2021). 

Figura 11 - (a) Preparação das amostras, (b) digestão com ácido sulfúrico e (c) 

digestão na caldeira. 

 

2.5.3.6.1.3  Lipídeos  

 

O teor de lipídeos das amostras secas foi determinado em extrator 

SOXHLET, utilizando o solvente éter de petróleo. Foram pesados 5 g da amostra 
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em cartucho de SOXHLET e o mesmo transferido para o aparelho extrator 

SOXHLET, acoplando-o ao balão de fundo chato previamente tarado a 105°C, 

utilizando-se o éter como extrator, mantido sob aquecimento em chapa elétrica. 

Depois o cartucho foi retirado, destilando-se o éter para transferir o balão com o 

resíduo extraído para uma estufa a 105°C, mantendo por cerca de uma hora. Foi 

resfriado em dessecador até a temperatura ambiente para ser pesado até peso 

constante (Instituto Adolfo Lutz, 2008). 

 

Fonte:  MARQUES (2021). 

Figura 12 - (a) e (b) extração do lipídeo com éter de petróleo, (c) evaporação do 

solvente e (d) resfriamento no dessecador. 

 

O teor de lipídeos das amostras liquidas foi determinado pesando-se entre 

5g da amostra e adicionando-se 10 ml de clorofórmio, 20ml de metanol e 8 ml 

de água destilada. O conteúdo foi deixado para separar em camadas de forma 

natural.  A camada superior foi descartada.  O béquer foi colocado em estufa a 

80C até evaporar o solvente (15-20 minutos), colocado em dessecador e pesado 

em balança analítica (BLIGH; DYER, 1959). 

 

 

            Fonte:  MARQUES (2021). 

Figura 13 - (a) amostras com clorofórmio, metanol e água, (b) amostras com camada 

superior descartada, (c) amostras no dessecador. 
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2.5.3.6.1.4  Cinzas   

 

O teor de cinzas das amostras foi determinado em Mufla e consistiu no 

resíduo obtido por aquecimento em temperatura de aproximadamente 550°C. 

Para a realização do método, foram pesados 5 g da amostra em uma cápsula 

previamente aquecida em Mufla a 550°C, resfriada em dessecador até a 

temperatura ambiente para ser pesada. As cinzas ficaram brancas ou 

ligeiramente acinzentadas (Instituto Adolfo Lutz, 2008). 

 

 

                                           Fonte:  MARQUES (2021). 

Figura 14 - (a)  Cadinhos com amostra queimando no fogão, (b) amostras recém 

queimada em mufla e (c) amostras finais no dessecador.  

 

2.5.3.6.1.5  Carboidratos 

 O teor de carboidratos das amostras foi determinado por diferença, 

subtraindo-se de 100 a somatória dos teores de umidade, proteína, lipídeos e 

cinzas. O teor de carboidratos totais incluiu a fração de fibra alimentar. 

 

2.5.3.6.1.6  Valor energético total 

 

O valor energético total (VET) foi estimado, considerando-se os fatores de 

conversão (ATWATER; WOODS, 1896), de 4 kcal g-1 para proteínas e 

carboidratos, e 9 kcal g-1 para lipídios. Os resultados foram expressos em kcal 

por 100 g de amostra.  



 47 

2.5.3.6.2 Minerais 

O teor de ferro, cobre, cálcio, magnésio, zinco, manganês, sódio e 

potássio foram determinados por espectrometria de absorção atômica, como 

preconizado pelo Instituto Adolfo Lutz (2008), onde a digestão das amostras é 

realizada em via microondas no digestor MARS – XPRESS CEM Corporation, 

MD – 2591, na mineralização da matéria orgânica com a utilização de ácido 

nítrico concentrado, seguido do resfriamento e diluição com água deionizada. A 

leitura foi realizada diretamente nas soluções diluídas em espectrofotômetro de 

absorção atômica (SPECTRA AA, Modelo 220 FS, Varian, 2000), com lâmpadas 

específicas conforme o manual do fabricante. Para o controle das análises foram 

utilizados os materiais de referência certificado PEACH LEAVES (NIST – SEM 

1547). 

 

 

 

                Fonte:  MARQUES (2021). 

Figura 15 - (a)  Preparação das amostras nos tubos de minerais e (b) leitura realizada 

diretamente nas soluções diluídas.   

2.5.3.6.3 Compostos Bioativos 

2.5.3.6.3.1  Antioxidantes:  Teor de beta caroteno 

Foi pesada cerca de 1g de amostra. A extração foi realizada em 10 ml de 

metanol: água (90:10, v/v). Para a saponificação dos lipídeos, o material foi 
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homogeneizado com 5% de hidróxido de potássio e levado ao banho-maria a 

70° C por 30 min. Depois de resfriados à temperatura ambiente, os extratos 

foram centrifugados a 2.000 x g por 5 min. Após a centrifugação, 1,5 ml de água 

Milli-Q e 2,5 ml de n-hexano foram adicionados a 5 ml dos extratos saponificados 

e deixados por 10 min em uma plataforma misturadora. Os tubos foram deixados 

em repouso para permitir a separação das fases. Volumes correspondentes a 1 

ml da fase hexânica foram transferidos para tubos de ensaio, e o solvente 

evaporado. O resíduo de cada tubo foi então suspenso em 2 ml de metanol e 

filtrado em membrana de Chromafil® CA – 45/25 S de 0,45 m, no momento da 

análise por cromatografia liquida de alta eficiência (CLAE).  

 

 

           Fonte:  MARQUES (2021). 

Figura 16 - (a)  Amostras com metanol e água, (b) banho-maria, (c) centrifugação e (d) 

evaporação do solvente.   

 

Sistema cromatográfico  

 

O teor de β-caroteno no nectar e encapsulados foram analisados por HPLC 

(Shimadzu LC10AD, Japão) nas seguintes condições cromatográficas: 50 µL 

injetor automático de loop; Coluna Lichrospher 100, RP-18 (250 × 4 mm, 5 µm); 

e detector de matriz de diodo UV-visível (Shimadzu SPD10AV). A fase móvel foi 

composta por metanol: acetonitrila: acetato de etila (8: 1: 1) com fluxo de 2,0 ml 

min-1 por 13 min. Os resultados foram expressos em µg 100 g-1. Os teores foram 

calculados considerando-se a relação entre a quantidade de β-caroteno injetada 

na coluna e as áreas dos picos obtidas para o padrão comercial de concentração. 

 

𝑔 𝑔−1 =
á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝛽 − 𝑐𝑎𝑟𝑜𝑡𝑒𝑛𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜
 𝑥 𝑔 𝛽 − 𝑐𝑎𝑟𝑜𝑡𝑒𝑛𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜  𝑥  𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖çã𝑜 𝑥  

1𝑔

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
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Os cálculos de RE foram procedidos considerando- se que cada 1 g de -

caroteno corresponde a 0,167 g de RE (BRASIL, 2005).  

2.5.3.6.4  Ácidos graxos 

Os lipídios totais foram extraídos e identificados (BLIGH; DYER, 1959).  

Os ácidos graxos no óleo foram convertidos em ésteres metílicos de ácidos 

graxos e, em seguida, analisados usando uma cromatografia em fase gasosa 

modelo Shimadzu (GC) para Cromatógrafo a Gás por Espectrômetro de Massa 

/ GC- 2010 PLUS (Kyoto, Japão) equipado com um detector de ionização de 

chama. Os compostos foram separados em uma coluna de sílica fundida capilar 

RTxR-5 de 30 m com um diâmetro interno de 0,25 mm e uma espessura de filme 

de 0,25 µm. As condições de operação foram as seguintes: temperatura da 

coluna programada, 80–220°C (5°C / min); temperatura do injetor, 230°C; 

temperatura do detector, 240°C; gás portador, hidrogênio; velocidade linear do 

gás, 40 cm / s; proporção da amostra, 1:50. Os ácidos graxos foram identificados 

pela comparação dos tempos de retenção com os padrões e quantificados pela 

normalização das áreas dos picos. Os padrões de ácidos graxos utilizados 

(Sigma Supelco) foram ácido hexanóico (C6: 0), ácido octanóico (C8: 0), ácido 

decanóico (C10: 0), ácido undecanóico (C11: 0), ácido dodecanóico (C12: 0), 

tetradecanóico ácido (C14: 0), ácido cis-9-tetradecenóico (C14: 1), ácido 

hexadecanóico (C16: 0), ácido cis-9-hexadecenóico (C16: 1), ácido 

heptadecanóico ácido (C17: 0), 8- ácido heptadecanóico (C17: 1), ácido 

octadecanóico (C18: 0), ácido trans-9-octadecenóico (C18: 1), ácido cis-9-

octadecenóico (C18: 1), ácido cis-9, trans-11-octadecaenóico ácido (C18: 2), 

ácido cis-9, cis-12-octadecadienóico (C18: 2), ácido 9,12,15-octadecatrienóico 

(C18: 3), ácido 6,9,12-octadecatrienóico (C18: 3) ácido ácido eicosanóico (C20: 

0), ácido cis-9-eicosenóico (C20: 1), ácido 8,11-ácido eicosanóide (C20: 2), ácido 

5,8,11-eicosatrienóico (C20: 3), docosanóico ácido (C22: 0), ácido 5,8,11,14,17-

eicosapentaenóico (C20: 5), ácido cis-13-docenósico (C22: 1), ácido 

tetracosanóico (C24: 0), cis-15- tetracosenóico (C24: 1). 

 



 50 

2.5.3.6.5  Atividade de água 

O grau de disponibilidade de água foi determinado por sensor higrômetro 

eletrônico Novasina LabStart – Aw com a temperatura da câmera de medição 

ajustada em 25°C e mantida constante até estabilização, as amostras foram 

distribuídas em recipientes plásticos padrão Novasina, as leituras das amostras 

foram realizadas no interior da câmara do parelho, o valor da determinação foi 

apresentado por mostrador digital (AOAC, 2016). 

Matematicamente, a atividade de água pode ser expressa da seguinte 

forma: 

𝐴𝑤 = 𝑃
𝑃𝑜⁄  

Onde: 

P = pressão de vapor da amostra 

Po = pressão de vapor da água pura (ambos na mesma temperatura) 

 

 

.     Fonte:  MARQUES (2021). 

Figura 17 - (a) e (b) Leitura da atividade de água das amostras 
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2.5.3.6.6 Acidez titulável (Att) 

A acidez total titulável foi determinada por titulação com NaOH (hidróxido 

de sódio a 0,1N), foram utilizados 2,5g das amostras, diluídas em 25 ml de água 

destilada e adicionadas 3 gotas de fenolftaleína seguindo-se a titulação com 

NaOH a 0,1 N até a coloração rósea persistente, conforme metodologia 

preconizada por AOAC (2005).  

 

 

Fonte:  MARQUES (2021). 

Figura 18 - (a) preparação das amostras e (b) titulação.  

2.5.3.6.7 pH 

O potencial hidrogeniônico foi determinado segundo metodologia do 

A.O.A.C. (2016). Foi pesado 2,5 gramas da amostra e adicionado 25 ml de água 

destilada e, após a homogeneização, o pH foi determinado por intermédio de 

leitura direta nas amostras diluídas. 
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                    Fonte:  MARQUES (2021). 

Figura 19 - Leitura de pH realizada direto nas amostras.  

2.5.3.6.8 Cor 

As tonalidades das cores foram obtidas por leituras feitas em Colorímetro 

de HunterLab. Os parâmetros da cor foram L*, a*, b*, sendo, L* o brilho 

(luminosidade, variando de -100 a +100), a* croma de vermelho a verde (-60 a 

+60), b* croma de amarelo a azul (-60 a +60) e ΔE que representa a distância 

entre duas cores no espaço L*,a*,b*. Os padrões utilizados foram dos frutos de 

umari in natura, as farinhas desidratadas com parelho calibrado para 25°C. A 

partir dos valores obtidos, foi feito o cálculo do ângulo das tonalidades expresso 

em graus (°hue), o ângulo das cores sólidas inicia em 0º corresponde a vermelho 

(+a*), 90º a amarelo (+b*), 180º a verde (–a*) e 270º ao azul (–b*). O programa 

Excel foi utilizado para realizar os cálculos seguindo metodologia de MCGUIRE 

(2019). 
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Fonte:  MARQUES (2021). 

Figura 20 - Leitura de cor em Colorímetro de HunterLab.  

2.5.3.6.9 Capacidade de absorção de água e óleo 

Para avaliar a capacidade de absorção de água pesou-se 0,5g dos 

concentrados proteicos em tubos graduados e adicionou-se 5 ml de água 

destilada. Para a capacidade de absorção de óleo pesou-se 0,5g dos 

concentrados proteicos em tubos graduados e adicionou-se 3 g de óleo. Todos 

os tubos foram deixados em repouso por 30 minutos a temperatura ambiente, 

em seguida foram centrifugados por 30 minutos a 2600 rpm. 

A água e o óleo retidos após a centrifugação foram considerados 

absorvidos. Separou-se o sobrenadante e pesou-se apenas o sedimento do 

fundo (GLÓRIA; REGITANO-D’ARCE, 2000). A capacidade de absorção de 

água (CAA) foi calculada pela expressão: 

 

%CAA =
𝑃𝑆

𝑃𝐴
 𝑥 100 

Onde: 

PS = Peso do sobrenadante em gramas; 

PA = Peso da amostra seca em gramas. 
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A capacidade de absorção em óleo (CAO) foi calculada pela expressão: 

 

%CAO =
𝑃𝑆

𝑃𝐴
 𝑥 100 

Onde: 

 

PS = Peso do sobrenadante em gramas; 

PA = Peso da amostra seca em gramas. 

2.5.3.6.10 Brix 

O grau Brix foi obtido por meio da leitura direta do refratômetro Atago PAL-

3. 

  

Fonte:  MARQUES (2021). 

Figura 21 - Leitura de grau Brix direta do refratômetro Atago PAL-3.   

 

2.5.3.6.10.1 Determinação de índice de peróxidos 

Foi pesado aproximadamente 5 g da amostra em um frasco Erlenmeyer 

de 250 mL adicionado 30 mL da solução deácido acético-clorofórmio 3:2 e 

agitado até a dissolução da amostra. Adicionou-se 0,5 mL da solução saturada 

de KI e deixou-se em repouso ao abrigo da luz por exatamente um minuto. 

Acrescentou-se 30 mL de água e titulou-se com solução de tiossulfato de sódio 

0,1 N ou 0,01 N, com constante agitação até que a coloração amarela tenha 

quase desaparecido. Adicionou-se 0,5 mL de solução de amido indicadora e 
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titulou-se até o completo desaparecimento da coloração azul (MORETTO; 

ALVES, 1989).  

 

 

             Fonte:  MARQUES (2021). 

Figura 22 - (a)  Amostra diluída, (b) amostra com coloração azul com iodeto de 

potássio, (c) Coloração amarela da amostra após repouso e (d) amostra titulada até 

que a coloração amarela tenha quase desaparecido.   

2.5.3.6.11 Atividade enzimática no néctar 

2.5.3.6.11.1 Enzimas (peroxidase e polifenol oxidase)  

 

A atividade da peroxidase (POD) polifenol oxidase (PPO) dos néctares de  

mari tratados foi determinada usando um espectrofotômetro UV-viss a 470 nm 

(OLIVEIRA; RODRIGUES; FERNANDES, 2015) e 395 nm (COSTA et al., 2013), 

respectivamente. Uma unidade de enzima (U) é definida como a quantidade de 

enzima que causa um aumento na absorbância de 0,001 unidades por minuto a 

470 nm (POD) e a 395 nm (PPO). Os resultados foram expressos como atividade 

enzimática residual após o tratamento térmico dos néctares de mari. O valor da 

enzima.  A atividade enzimática encontrada nos néctares frescos correspondeu 

a 100%. A atividade enzimática residual encontrada após o processamento do 

suco foi calculada como a razão percentual (%) das amostras processadas para 

o néctar não tratado. 

 

 

Atividade residual % = 100 𝑥
𝐴𝑡

𝐴0
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Onde: 

 

At é a atividade enzimática da amostra tratada e  

A0 é a atividade enzimática da amostra não tratada. 

 

 

Fonte:  MARQUES (2021). 

Figura 23 - (a)  Preparação das amostras para leitura em espectrofotômetro, (b) 

amostras prontas acondicionas em tubos falcon e (c) espectrofotômetro.  

 

2.5.3.6.11.2  Valor de Nuvem 

O valor de nuvem do néctar de mari foi determinado seguindo o método 

descrito por  VERSTEEG et al., (1980) com algumas pequenas alterações. A 

amostra de néctar de Poraqueiba sericea de 5 ml foi centrifugada a 3000 rpm 

por 10 min a 20 C. O valor da nuvem foi determinado como a absorbância do 

sobrenadante a 660 nm usando um espectrofotômetro UV-viss com água 

destilada servindo como um branco. 

 

2.5.3.6.11.3  NEB 

O escurecimento não enzimático do néctar de Poraqueiba sericea foi 

determinado centrifugando as amostras a 12.500 g por 10 min. O sobrenadante 

foi coletado e clarificado utilizando um filtro de 0,45 lm. O índice de 

escurecimento foi determinado como a absorbância a 420 nm no 

espectrofotômetro (MEYDAV; SAGUY; KOPELMAN, 1977). 
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2.5.3.6.12 Microencapsulados 

2.5.3.6.12.1 Estabilidade das emulsões 

Foram adicionados 25 ml de cada emulsão a uma proveta graduada por 

7 dias em temperatura ambiente, em local plano e longe de vibrações para que 

fosse medido o índice de estabilidade das emulsões (SARKAR; SINGHAL, 

2011). O índice de estabilidade das emulsões (ESI) foi medido através da 

seguinte equação: 

%𝐸𝑆𝐼 = (1 − (
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎çã𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠ã𝑜
))  𝑥 1 

 

 

Fonte:  MARQUES (2021). 

Figura 24 - Emulsões de maltodextrina + mari, concentrado de arroz + mari, 

concentrado de ervilha + mari, maltodextrina + concentrado de ervilha + mari e 

maltodextrina + concentrado de arroz + mar,i após 7 dias. Caracterização das 

microcápsulas 

 

2.5.3.6.12.2  Molhabilidade  

Para molhabilidade foi pesado 1g de cada tipo de partícula.  As partículas 

foram colocadas sobre 100ml de água destilada sem agitação e à temperatura 

ambiente.  Com um cronometro digital, foi medido o tempo necessário para as 

partículas desaparecerem (FUCHS et al., 2006). 
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Fonte:  MARQUES (2021). 

Figura 25 - Análise de molhabilidade: (a) partículas secas, (b) partículas com água e 

(c) partículas 100% molhadas.  

 

2.5.3.6.12.3  Higroscopicidade 

A higroscopicidade foi determinada colocando-se as amostras em um 

béquer.  Os bequers foram colocados em um dessecador com solução saturada 

de cloreto de sódio a uma umidade relativa de 75,29% medida por Termômetro 

174 H DataLogger para Temperatura e Umidade - TESTO-174H.  As partículas 

permaneceram neste ambiente controlado a 25°C por 7 dias. Em seguida, as 

amostras foram pesadas e a higroscopicidade determinada como o peso, em 

gramas, da umidade absorvida por 100 g de sólido seco (SILVA et al., 2018).  

 

 

Fonte:  MARQUES (2021). 

Figura 26 - Amostras em dessecador com solução saturada de cloreto de sódio a uma 

umidade relativa de 75,29%.   
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2.5.3.6.12.4   Análise da microestrutura e do tamanho das 

partículas 

As amostras foram montadas em tocos e metalizadas com ouro com 

aplicador de sputter Bal-Tec SCD 050. A observação e a captura das imagens 

foram realizadas em microscópio eletrônico de varredura (Zeiss LEO 435 VP). A 

distribuição do tamanho das partículas foi determinada com um analisador de 

partículas a laser Microtrac S3500 (Montgomeryville, PA, EUA). A análise foi 

realizada em triplicata utilizando álcool isopropílico como dispersante (índice de 

refração de 1,377). 

 

2.5.3.6.12.5   Eficiência da encapsulamento 

A extração da polpa de mari superficial das partículas foi realizada 

utilizando um funil de Buchner de porcelana coberto com papel de filtro Whatman 

no. 1.  As micropartículas secas (2 ± 0,001 g) foram pesadas e colocadas sobre 

o papel de filtro. As partículas foram lavadas três vezes com 20 mL de hexano.  

A fase orgânica foi evaporada até peso constante para assegurar a remoção 

completa do solvente (LE PRIOL et al., 2019; LIU et al., 2010) . A eficiência de 

encapsulamento (EE) foi calculada com a seguinte equação: 

 

𝐸𝐸% =   ( 
(𝑂𝑇 − 𝑂𝑆)

𝑂𝑇
)  𝑋 100    

Onde: 

EE% =   a eficiência de encapsulação em percentual; 

OT =   a quantidade de óleo total em gramas; 

OS =   a quantidade de óleo superficial em gramas. 

 

2.5.4 Análises estatísticas 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado. 

As análises foram realizadas em triplicata. Os resultados foram submetidos à 

análise de variância (ANOVA), utilizando o software estatístico SISVAR. As 

médias obtidas foram comparadas pelo teste Tukey, utilizando nível de 

significância de 5%. Os valores foram expressos em média ± desvio-padrão. As 
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correlações entre os dados obtidos foram calculadas, por meio do coeficiente de 

correlação de Pearson (r). 
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MICROONDAS APLICADAS NO PROCESSAMENTO DE NÉCTAR DE UMARI 

(PORAQUEIBA SERICEA TULASNE):  EFEITOS NOS COMPOSTOS BIOATIVOS E 

PARÂMETROS DE QUALIDADE 

 

MICROWAVE PROCESSING UMARI NECTAR (PORAQUEIBA SERICEA 

TULASNE): BIOACTIVE COMPOUNDS AND QUALITY PARAMETERS 

 

Destaques 

• O aquecimento por microondas como alternativa eficaz para a 

pasteurização convencional. 

• O aquecimento por microondas proporcionou maior conteúdo de 

compostos bioativos. 

•  Temperaturas mais baixas e tempos de processo mais altos forneceram 

compostos bioativos mais elevados. 

• Bebidas tratadas com aquecimento por microondas são mais 

semelhantes às bebidas não tratadas. 

 

Resumo 

O impacto do aquecimento por microondas (10, 20, 40 e 80w: 10, 20,40 e 

60s) nos parâmetros de qualidade e compostos bioativos do néctar de 

Poraqueiba sericea em comparação amostra não tratada foi avaliado, para isso 

foram analisados parâmetros físico-químicos e de qualidade (umidade, proteína, 

lipídios, carboidrato, valor energético, pH, acidez, sólidos solúveis e valor de 

nuvem), beta caroteno, ácidos graxos, enzimas (PPO e POD), minerais e 

parâmetros de cor (L *, a *, b * e ΔE *). Os parâmetros de físico-químicos e de 

qualidade não foram afetados, verificando-se o efeito de escurecimento e a 

atividade proteolítica, foram minimizadas usando com aquecimento em curta 

duração. Todos os tratamentos mantiveram beta caroteno e ácidos graxos nos 

aquecimentos de curta duração. Este estudo mostra que o aquecimento pode 

ser empregado como técnica de preservação para o processamento de néctar 

de frutas, onde a retenção de compostos bioativos é desejada. 
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Palavras-chave: Beta caroteno; ácidos graxos; valor de nuvem; PPO e 

POD. 

 

Fonte:  MARQUES (2021). 

Figura 27 - Resumo gráfico do néctar do umari. 

 

1 INTRODUÇÃO  

A crescente consciência dos consumidores sobre a associação entre 

saúde e dieta alimentar e a crescente demanda por processos sustentáveis têm 

estimulado o desenvolvimento de novos produtos alimentícios alinhados ao uso 

de ingredientes naturais e à aplicação de tecnologias inovadoras e sustentáveis 

(SARAIVA et al. 2020; WEBER et al.  2020). 

O Umari, cujo nome tem origem indígena Poraqueiba sericea Tulasne é 

considerado um alimento funcional, pois seu consumo pode apresentar um efeito 

positivo além do valor nutritivo básico, que podem melhorar o bem-estar e a 

saúde, reduzindo risco de ocorrência de doenças, de modo a melhorar a 

qualidade de vida, incluindo desempenho físico, psicológico e comportamental 

(ROBERFROID, 2002). 

A pasteurização térmica é o método mais utilizado para a preservação de 

sucos de laranja e leite, visando promover a segurança microbiológica e 

aumentar a vida útil dos produtos. Porém, altas temperaturas de processo 

podem levar à degradação de nutrientes, compostos bioativos e compostos 

orgânicos voláteis (COVs), além de desnaturação de proteínas e escurecimento 
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não enzimático, resultando em grandes alterações nas características sensoriais 

e nutricionais dos produtos (MARTINS et al., 2021). Portanto, há um interesse 

crescente no desenvolvimento de técnicas alternativas que possam minimizar as 

alterações nas características nutricionais e sensoriais dos alimentos 

(PANIAGUA-MARTÍNEZ et al., 2018). 

As tecnologias inovadoras de processamento e conservação de alimentos 

têm sido amplamente investigadas nos últimos anos. Essas tecnologias 

oferecem vantagens para o avanço da qualidade dos alimentos convencionais, 

tradicionais e o combate aos desafios crescentes impostos pela globalização, 

aumento das pressões competitivas e diversas demandas do consumidor 

(THAKUR; MODI, 2020).  

O aquecimento contínuo por microondas tem potencial para substituir os 

trocadores de calor convencionais na indústria alimentícia, dadas as suas 

vantagens como rápido aquecimento volumétrico, menor temperatura da 

superfície do tubo e ambiente de trabalho mais limpo sem a necessidade de 

vapor e caldeira (AHMED; RAMASWAMY, 2020).  Esta tecnologia emergente 

está à beira da aplicação industrial com alguns sistemas em escala piloto 

disponíveis em todo o mundo (ARJMANDI et al., 2017b). 

Essa tecnologia tem sido considerada promissora para o processamento 

térmico de fluxo contínuo de alimentos fluidos devido à melhor retenção de 

qualidade (COSTA et al., 2021b).  Sua aplicação ao tratamento de alimentos 

como uma alternativa ao método de aquecimento convencional é cada vez mais 

assunto de estudos científicos e testes industriais (ARJMANDI et al., 2017b; WU 

et al., 2015) e tem sido principalmente aplicada para tratamento térmico e 

concentração de bebidas de frutas (FRATIANNI; CINQUANTA; PANFILI, 2010).   

Até o momento, não há estudos sobre o uso do microondas em néctar de 

Poraqueiba sericea.   Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar o 

efeito do microondas (10, 20, 40 e 80W, por 10, 20, 40 e 60s) sobre os 

parâmetros de qualidade e compostos bioativos. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 PROCESSAMENTO DO FRUTO E BEBIDA 

Os frutos de Poraqueiba sericea foram obtidos no estado de maturação 

madura no ramal do Pau Rosa, BR-174, Km20, lote 809B, Sítio Água Viva, 

Assentamento Rural Tarumã-mirim. Em seguida foram transportados até o 

Laboratório de Físico-Química de Alimentos (LFQA/INPA) onde passaram por 

uma seleção, lavagem e sanitização com hipoclorito de sódio a 200 ppm por 30 

minutos.  Após a higienização os frutos foram despolpados em despolpadeira 

elétrica de aço inox, com malha de 1,5 mm da marca Itametal®. O néctar foi 

produzido na seguinte composição (para cada 1L): 300 g de polpa de umari, 

700ml de água mineral e açúcar até atingir o Brix de 12,5. As bebidas foram 

fechadas e armazenadas sob refrigeração (4 ± 2°C) até o respectivo 

processamento e análise. 

 

2.2 PROCESSO DE PASTEURIZACAO ASSISTIDA POR MICROONDAS 

O néctar foi processado utilizando-se em agitador mecânico Nutri Ninja 

Revolution de 1.200 Watts por 5 minutos e submetidos à pasteurização no 

microondas Electrolux MTD30. O processo de pasteurização assistida por MW 

foi realizado em lotes com três falcons (capacidade de 50 ml) cheios com 50 ml 

de cada bebida a 23°C. O lote foi aquecido em forno de micro-ondas (microondas 

Electrolux MTD30.) nas potências máxima de 10, 20, 40 e 80 W, nos intervalos 

de 10, 20, 30, 40 e 60s, foi realizada uma amostra controle sem tratamento. 

Imediatamente, os frascos foram retirados, fechados e resfriados em banho de 

gelo (4°C) até a temperatura ambiente (Fig.29). O resfriamento rápido produziu 

uma vedação hermética nas garrafas. 
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Fonte:  MARQUES (2021). 

Figura 28 - Esquema de equipamento para pasteurização assistida por microondas 

desenvolvido para néctar de Poraqueiba sericea. 

 

Durante as etapas de pasteurização e resfriamento, as temperaturas 

foram medidas a cada 20s com um termômetro digital no meio da garrafa. O 

tratamento e as medidas de temperatura foram realizados em triplicata.  

 

 

2.3 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

A cor foi determinada em um colorímetro (colorímetro UltraScan VIS, 

Hunter Lab, EUA) usando o sistema de cores CIELab. Os parâmetros avaliados 

foram L*, a* e b*, em que o eixo L* (luminosidade) varia de preto (0) a branco 

(100); o eixo a* do verde (−a) ao vermelho (+a); e o eixo b* de azul (−b) para 

amarelo (+ b). Os parâmetros a* e b* foram usados para calcular o ângulo de 

matiz (°Hue = tan−1 b* / a*) que indica a cor observada. O conteúdo de sólidos 

solúveis foi determinado por refratometria (refratômetro digital PR-32α, Atago, 

EUA), e os resultados foram expressos em °Brix. A acidez e o pH foram medidos 

tomando um grama de amostra suspensa em 40ml de água destilada. O pH foi 

determinado por leitura direta em medidor de pH (modelo B474, Micronal). Para 

acidez, a mistura da amostra foi titulada com NaOH (0,1 mol L−1) até que o pH 

8,1 fosse alcançado. Os resultados foram expressos como mg de ácido cítrico 

100  g−1 peso fresco (fw) ( AOAC, 2016 ),   valor de nuvem foram realizadas de 

acordo com metodologias específicas (ABID et al., 2013 ). A composição 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814617309664#b0010
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960308519301427?via%3Dihub#bib0015
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centesimal (umidade, cinzas e proteínas) foi determinada pela Association of 

Official Analytical Chemists (AOAC, 2016). Os lipídios totais foram extraídos e 

quantificados de acordo com Bligh e Dyer (1959). Os carboidratos totais foram 

calculados pela diferença entre os outros compostos [carboidratos = 100 - 

(umidade + cinzas + proteínas + lipídios)]. Todas as análises foram realizadas 

pelo menos em triplicata e expressas como g 100 g−1. 

 

 

2.4 ENZIMAS (PEROXIDASE E POLIFENOL OXIDASE)  

A atividade da peroxidase (POD) polifenol oxidase (PPO) dos néctares de  

mari tratados foi determinada usando um espectrofotômetro UV-viss a 470 nm 

(OLIVEIRA; RODRIGUES; FERNANDES, 2015) e 395 nm (COSTA et al., 2013), 

respectivamente. Uma unidade de enzima (U) é definida como a quantidade de 

enzima que causa um aumento na absorbância de 0,001 unidades por minuto a 

470 nm (POD) e a 395 nm (PPO). Os resultados foram expressos como atividade 

enzimática residual após o tratamento térmico dos néctares de mari. O valor da 

enzima.  A atividade enzimática encontrada nos néctares frescos correspondeu 

a 100%. A atividade enzimática residual (Eq. (1)) encontrada após o 

processamento do suco foi calculada como a razão percentual (%) das amostras 

processadas para o néctar não tratado. 

 

Atividade residual % = 100 𝑥
𝐴𝑡

𝐴0
   

Onde: 

 

At é a atividade enzimática da amostra tratada e  

A0 é a atividade enzimática da amostra não tratada. 
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2.5 ESCURECIMENTO NÃO ENZIMÁTICO  

O escurecimento não enzimático do néctar foi determinado centrifugando 

as amostras a 12.500 g por 10 min. O sobrenadante foi coletado e clarificado 

utilizando um filtro de 0,45 lm. O índice de escurecimento foi determinado como 

a absorbância a 420 nm no espectrofotômetro (MEYDAV; SAGUY; KOPELMAN, 

1977). 

 

 

2.6 ÁCIDOS GRAXOS  

Os lipídios totais foram extraídos e identificados (BLIGH; DYER, 1959).  

Os ácidos graxos no óleo foram convertidos em ésteres metílicos de ácidos 

graxos e, em seguida, analisados usando uma cromatografia em fase gasosa 

modelo Shimadzu (GC) para Cromatógrafo a Gás por Espectrômetro de Massa 

/ GC- 2010 PLUS (Kyoto, Japão) equipado com um detector de ionização de 

chama. Os compostos foram separados em uma coluna de sílica fundida capilar 

RTxR-5 de 30 m com um diâmetro interno de 0,25 mm e uma espessura de filme 

de 0,25 µm. As condições de operação foram as seguintes: temperatura da 

coluna programada, 80–220 ° C (5 ° C / min); temperatura do injetor, 230 ° C; 

temperatura do detector, 240 ° C; gás portador, hidrogênio; velocidade linear do 

gás, 40 cm / s; proporção da amostra, 1:50. Os ácidos graxos foram identificados 

pela comparação dos tempos de retenção com os padrões e quantificados pela 

normalização das áreas dos picos. Os padrões de ácidos graxos utilizados 

(Sigma Supelco) foram ácido hexanóico (C6: 0), ácido octanóico (C8: 0), ácido 

decanóico (C10: 0), ácido undecanóico (C11: 0), ácido dodecanóico (C12: 0), 

tetradecanóico ácido (C14: 0), ácido cis-9-tetradecenóico (C14: 1), ácido 

hexadecanóico (C16: 0), ácido cis-9-hexadecenóico (C16: 1), ácido 

heptadecanóico ácido (C17: 0), 8- ácido heptadecanóico (C17: 1), ácido 

octadecanóico (C18: 0), ácido trans-9-octadecenóico (C18: 1), ácido cis-9-

octadecenóico (C18: 1), ácido cis-9, trans-11-octadecaenóico ácido (C18: 2), 

ácido cis-9, cis-12-octadecadienóico (C18: 2), ácido 9,12,15-octadecatrienóico 
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(C18: 3), ácido 6,9,12-octadecatrienóico (C18: 3) ácido ácido eicosanóico (C20: 

0), ácido cis-9-eicosenóico (C20: 1), ácido 8,11-ácido eicosanóide (C20: 2), ácido 

5,8,11-eicosatrienóico (C20: 3), docosanóico ácido (C22: 0), ácido 5,8,11,14,17-

eicosapentaenóico (C20: 5), ácido cis-13-docenósico (C22: 1), ácido 

tetracosanóico (C24: 0), cis-15- tetracosenóico (C24: 1). 

 

2.7 TEOR DE CAROTENOIDES  

AOAC (2016). Quinze mililitros de solução de extração (hexano: acetona: etanol: 

tolueno 10: 7: 6: 7) foram adicionados a 2,5 g de amostra moída em um tubo de 

polietileno (50 ml) protegido da luz e agitado por um min em vórtex.  Em 

seguida, foi adicionado um mililitro de hidróxido de potássio em metanol (10% 

p/v) e a mistura foi agitada durante um minuto e então submetida 

a saponificação quente (20 minutos em banho-maria a 56°C). A mistura 

permaneceu em temperatura ambiente por uma hora, e então 15 ml de hexano e 

29 ml de      sulfato de sódio solução (10% p/v). Após essa etapa ( AOAC, 2005 ) 

o extrato foi filtrado em membrana hidrofílica do tipo Millex® (0,45um)é 

transferido para um vial e levado ao injetor do Cromatógrafo. A análise 

cromatográfica foi realizada em um equipamento de cromatografia líquida de alta 

eficiência utilizando os detectores de díodos e espectrômetro de massas 

(Shimadzu 2010A) em aparelho com duas bombas LC-10AD, desgaseificador 

DGU-12A, injetores SIL-10AD e C18 (4,6 x 150mm, 3,5um), fluxo de 1,0mL/min 

e 50uL de injeção. 

 

2.8 MINERAIS 

O teor de ferro, cobre, cálcio, magnésio, zinco, manganês, sódio e 

potássio foi determinado por espectrometria de absorção atômica, preconizado 

pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008), onde a digestão das amostras foi realizada 

em via microondas no digestor MARS – XPRESS CEM Corporation, MD – 2591, 

na mineralização da matéria orgânica com a utilização de ácido nítrico 

concentrado, seguido do resfriamento e diluição com água deionizada. A leitura 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/potassium-hydroxide
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/potassium-hydroxide
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/methanol
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/saponification
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/hexane
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/sodium-sulfate
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814617309664#b0010
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foi realizada diretamente nas soluções diluídas em espectrofotômetro de 

absorção atômica (SPECTRA AA, Modelo 220 FS, Varian, 2000), com lâmpadas 

específicas conforme o manual do fabricante. Para o controle das análises foram 

utilizados os materiais de referência certificado PEACH LEAVES (NIST – SEM 

1547). 

 

2.9 ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

As análises estatísticas foram realizadas por meio do software estatístico 

R (versão 3.5.1). Os resultados foram comparados por análise ANOVA e teste 

de Tukey com nível de significância de 5%. Os resultados foram relatados como 

média ± desvio padrão. As correlações entre os dados obtidos foram calculadas, 

por meio do coeficiente de correlação de Pearson (r). Todas as análises foram 

realizadas em triplicata. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 ANÁLISES DE PH, BRIX E ACIDEZ TITULÁVEL 

No gráfico 1 encontram-se o pH do néctar encontrado no umari. O pH do 

néctar de umari foi de 5,15.  O valor do pH das bebidas formuladas não 

apresentou diferenças significativas (p> 0,05) nas diferentes condições de 

processamento. Um alto valor de pH é observado devido à presença de ácidos 

orgânicos (SATTAR et al., 2019). SATTAR et al também encontraram altos 

valores de pH em bebida à base de pêssego que assim como no néctar de umari, 

não apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos e o controle.  A 

estabilidade do pH é diretamente proporcional à estabilidade dos compostos 

bioativos presentes no suco de frutas (SÁNCHEZ-MORENO et al., 2006). 

Também não houve alterações significativas no pH em suco de abacaxi após 

passagem  em forno de micro-ondas (CHUA; LEONG, 2020). 
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O teor de sólidos solúveis inicial foi de 12,5 não sofrendo alterações 

significativas nos tratamentos confirmando os resultados observados para 

manga forchokanana (SANTHIRASEGARAM; RAZALI; SOMASUNDRAM, 

2013), Opuntia ssp. (ZAFRA-ROJAS et al., 2013) e sucos de maçã (ABID et al., 

2013). 

 

 

Gráfico 1 - pH (A), Valor de nuvem (B), acidez titulável (C) e sólidos solúveis (D) do 

néctar de Poraqueiba sericea tratado por micro-ondas. Valores com letras diferentes 

no grupo (a – d) são significativamente diferentes (p < 0,05). 

 

A acidez (Gráfico 1) do néctar de umari foi de 0,79. Conclui-se que todos 

os néctares não apresentam altos teores de acidez, em ácido cítrico, conforme 

análises químicas realizadas e que todas as amostras estão em concordância 

com o prescrito na Instrução normativa Nº 1 de 07 de janeiro de 2000 do 

Ministério da agricultura Brasileiro.   Altas taxas de acidez titulável pode estar 

associadas a altos teores de ácido ascórbico e o aumento nos valores durante 

os processamentos podem estar relacionados à liberação de ácidos ativos do 

citoplasma celular para o exterior, ocasionada pelo rompimento da membrana 

celular (DE SOUZA COMAPA et al., 2019). 

No gráfico 1, encontram-se os valores da nuvem e do escurecimento não 

enzimático do umari.  O valor da nuvem está relacionado a partículas de 

celulose, hemicelulose, proteínas, lipídios, pectina e outros componentes 
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menores e um parâmetro de qualidade desejável que afeta favoravelmente o 

aroma e a cor em sucos de frutas (AADIL et al., 2013). O valor da nuvem variou 

de 0,073–0,364.  A perda do valor de nuvem durante os dias de armazenamento 

em amostras de suco tratadas pode ser devido à inativação de enzimas 

indesejáveis que causam perda de nuvem em certos sucos 

(CHANDRASEKARA; SHAHIDI, 2011).   

 

 

3.2 ENZIMAS (PEROXIDASE E POLIFENOL OXIDASE) 

A atividade das enzimas peroxidase residual (POD) e polifenol oxidase 

(PPO) para os Poraqueiba sericea néctares são apresentados no gráfico 2. Em 

comparação ao tratamento sem pasteurização e microondas, o microondas foi 

mais eficiente na inativação enzimática em temperatura mais elevadas, serão 

apresentados os resultados atividade da peroxidase (POD) e polifenol oxidase 

(PPO) dos néctares. Para POD e PPO, os tratamentos de alta potência 

apresentaram valores de atividade enzimática mais baixos em comparação com 

o controle. Isso pode estar relacionado à alta temperatura obtida nessas 

condições, melhorando a inativação enzimática. (DE SOUZA COMAPA et al., 

2019b). Em todos os tratamentos, o PPO foi mais resistente ao calor do que o 

POD. Para beterraba (LATORRE et al., 2012) e água de coco (MATSUI et al., 

2008) tratadas com aquecimento por micro-ondas, os autores também 

observaram que o PPO foi menos sensível à degradação térmica. Para alguns 

tratamentos, os valores de atividade enzimática ficaram acima de 100%, ou seja, 

o processo de sonicação aumenta a concentração de enzimas nos néctares 

devido à lise das membranas celulares vegetais, liberando as enzimas 

intracelulares. A atividade enzimática de POD e PPO diminuiu com o aumento 

da temperatura. O processo de aquecimento por microondas é uma técnica que 

pode reduzir satisfatoriamente a atividade enzimática em temperaturas mais 

baixas do que as utilizadas nas técnicas convencionais, e pode proteger melhor 

os compostos bioativos do suco de camu‐camu (DE SOUZA COMAPA et al., 

2019b).  No gráfico 2 para POD e PPO, em função do tempo de processamento 
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e da potência de micro-ondas pode-se observar que maior degradação de POD 

ocorre em potências maiores. 

 

 

Gráfico 2 - Atividade Residual de POD (A) e PPO(B) em Néctar de Poraqueia sericea. 

 

3.3 ESCURECIMENTO NÃO ENZIMÁTICO (NEB) 

Os valores do escurecimento não enzimático decrescem de 0,514 no 

grupo controle até 0,097.  Outro estudo com bebida de abacaxi obteve resultado 

com escurecimento não enzimático crescente devido ã degradação de 

carotenoides  (HOUNHOUIGAN et al., 2014).  No presente estudo não houve 

degradação de carotenoides com as potencias e tempos utilizados. 
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Gráfico 3 - Valores referentes ao escurecimento não enzimático. 

 

3.4 COR 

No gráfico 4, são apresentados os parâmetros de cor (L *, a *, b * e ΔE *).  

Para todos os parâmetros, o suco tratado com aquecimento por micro-ondas 

apresentou diferença significativa com relação a amostra não tratada.  Contudo, 

as classes de potências (10, 20, 40, 80) não apresentam diferenças significativas 

entre si e as classes de tempo (10, 20, 40, 60) também não apresentam 

diferenças significativas entre si.  

O aquecimento por micro-ondas aumentou os parâmetros L *, a * e b * 

(Tabela 6). Essa observação pode estar relacionada à eletro propagação 

promovida pelas ondas eletromagnéticas, que causam ruptura da parede celular 

e liberação de compostos bioativos para o soro do suco. Para frutos de morango 

e kiwi (DE ANCOS et al., 1999), smoothies de vegetais (ARJMANDI et al., 2017) 

e néctar de camu-camu (DE SOUZA COMAPA et al., 2019b) os autores também 

observaram um aumento significativo em L* para tratamentos de aquecimento 

por microondas em comparação com as amostras não tratadas.  

Valores de ΔE * maiores que 2 podem ser percebidos pelo consumidor, 

podendo levar à não aceitação do produto (CINQUANTA et al., 2010). 
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Gráfico 4 - Parâmetros de cor (L *, a *, b * e ΔE *) do néctar da umari. 

 

3.5 COMPOSTOS BIOATIVOS 

A presença de compostos bioativos em sucos de frutas e vegetais melhora 

o consumo desses produtos além de seu valor nutricional. Nesse contexto, o uso 

de técnicas ambientalmente corretas como a microondas para melhorar a 

biodisponibilidade ou extração desses compostos tem se destacado nos últimos 

anos (ANAYA-ESPARZA et al., 2017).   

Os carotenoides são suscetíveis à degradação oxidativa, que é 

potencializada pela duração do processamento em certas temperaturas 

(MAPELLI-BRAHM et al., 2018). No gráfico 5, são analisados o teor de 

carotenoides presentes no néctar do umari. 

Não podemos afirmar diferenças significativas entre os tratamentos (além 

da descritiva) devido ao tamanho da amostra e o comportamento dos dados. 

Portanto podemos concluir que essas combinações de tempo e potência não 

foram suficientes para a degradação oxidativa. 
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Gráfico 5 - Teor de carotenoides encontrados no néctar do umari. 

 

O processo de aquecimento por microondas propiciou elevação súbita no 

teor de lipídeos entre as amostras (Tabela 3) o que refletiu no teor de ácidos 

graxos.  Segundo Parcerisa et al. (1997), o efeito da etapa pasteurização na 

composição dos ácidos graxos pode levar a reações biossintéticas, favorecendo 

a oxidação de ácidos graxos, como linoleico ou linolênico, com a consequente 

cadeia de oxidações.  Os maiores acúmulos de ácidos graxos nos néctares 

foram de 12,77mg/100g de palmítico (16:0) e 33,987mg/100g de oleico (18:1 ϖ9) 

para a amostra tratada com maior potência.  Resultados semelhantes foram 

obtidos com bebidas à base de leite e suco de laranja tratados por micro-ondas 

onde não pode ser observada diferenças significativas entre os níveis de ácidos 

graxos (MARTINS et al., 2021). 

O alto teor de ácidos graxos apresentado nos néctares submetidos ao 

processo de aquecimento por microondas faz-se importante uma vez que a estes 

compostos são correlacionados muitos benefícios apresentados por estes no 

metabolismo humano. Entre as principais funções dos ácidos graxos estão o  

depósito  de  energia  e  a  conformação  das membranas celulares, sendo 

também precursores de substâncias, como as prostaglandinas, tromboxanos e 

leucotrienos (LIN; CONNOR; SPENLER, 1993). A importância dos ácidos graxos 

insaturados na dieta humana estão relacionadas com deficiências sobre o 

crescimento, lesões cutâneas, falhas reprodutivas e outros sistemas, 

proporcionando proteção contra diversas doenças (RIBEIRO, 2007).  
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Tabela 3 – Perfil de ácidos graxos do Néctar de Poraqueiba sericea. 

Ensaio Esteárico Oleico Palmítico 

Controle 0,677 ± 0,01 25,053 ± 0,05 7,963 ± 0,01 

N1010 0,72 ± 0,01 25,737 ± 0,01 9,68 ± 0,01 

N1020 0,7 ± 0,01 23,177 ± 0,01 6,117 ± 0,19 

N1040 0,497 ± 0,01 26,543 ± 0,01 10,9 ± 0,01 

N1080 0,767 ± 0,01 28,09 ± 0,01 10,407 ± 0,02 

N2010 0,613 ± 0,02 26,26 ± 0,03 10,837 ± 0,01 

N2020 0,67 ± 0,01 26,747 ± 0,01 9,303 ± 0,01 

N2040 0,317 ± 0,01 26,66 ± 0,01 10,963 ± 0,02 

N2080 0,82 ± 0,01 25,273 ± 0,01 8,437 ± 0,01 

N4010 0,717 ± 0,01 27,403 ± 0,01 10,507 ± 0,01 

N4020 1,347 ± 0,01 23,727 ± 0,01 12,867 ± 0,01 

N4040 0,813 ± 0,02 17,467 ± 0,41 6,637 ± 0,01 

N4080 0,497 ± 0,031 25,537 ± 0,047 9,537 ± 0,01 

N6010 0,537 ± 0,01 28,847 ± 0,04 10,89 ± 0,02 

N6020 0,223 ± 0,01 24,803 ± 0,01 7,893 ± 0,01 

N6040 0,553 ± 0,11 27,31 ± 0,02 9,627 ± 0,55 

N6080 0,72 ± 0,03 33,987 ± 0,01 12,117 ± 0,03  
*Valores seguidos de mesma letra na linha, não diferem ao nível (p<0.05) teste de tukey. 

 

Os valores de minerais não apresentaram diferença significativa entre as 

amostras, no entanto os valores de potássio, cálcio e magnésio apresentaram 

teores significativos quando comparado aos demais. 

 

Gráfico 6 - Teor de minerais encontrados no néctar de Poraqueiba sericea. 
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4 CONCLUSÕES  

 

O aquecimento por micro-ondas (MW) no processamento dos néctares 

Poraqueiba sericea manteve os parâmetros de qualidade, principalmente com 

melhoria dos valores de nuvem. O processamento de microondas aumentou as 

concentrações de compostos bioativos, que poderiam estar mais biodisponíveis 

para serem absorvidos durante a digestão, mas reduziu a concentração com o 

aumento da temperatura de processamento. Peroxidase e polifenol oxidase 

reduziram significativamente no processo de aquecimento por microondas. O 

aquecimento por microondas para o néctar é benéfico, pois melhorou a 

qualidade do néctar sem induzir qualquer alteração em seus parâmetros físico-

químicos. As evidências mostram que o aquecimento por microondas é uma 

tecnologia viável para o processamento de néctar de Poraqueiba sericea, em 

comparação com os tratamentos térmicos convencionais.   
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PRODUÇÃO DE MICROPARTÍCULAS POR SPRAY DRYING CONTENDO POLPA 

DE UMARI (PORAQUEIBA SERICEA), MALTODEXTRINA E PROTEÍNAS 

VEGETAIS 

 

PRODUCTION OF MICROPARTICLES BY SPRAY-DRYING TECHNIQUE 

CONTAINING PORAQUEIBA SERICEA PULP, MALTODEXTRIN, AND 

VEGETABLE PROTEINS 

 

Resumo 

 

As proteínas vegetais apresentam um futuro promissor como substituto 

de ingredientes proteicos tradicionais devido à baixa alergenicidade, alto valor 

nutricional e cultura sustentável. Nesse sentido, no presente trabalho objetivou-

se avaliar dois tipos diferentes de concentrados de proteínas vegetais e 

maltodextrina: maltodextrina + mari (MM), concentrado proteico de arroz + mari 

(AM), concentrado proteico de ervilha + mari (EM), maltodextrina+ concentrado 

proteico de ervilha + mari (ME) e maltodextrina + concentrado proteico de arroz 

+ mari (MAM) submetidos à atomização. Para tanto, foram caracterizados os 

concentrados de proteína vegetal e, após o processo de secagem, foram 

avaliadas as características físico-químicas das micropartículas e compostos 

bioativos. Pode-se concluir que, entre os encapsulados utilizados, as amostras 

EM e MAM proporcionaram maior proteção e estabilidade da polpa de mari para 

a atividade de retinol e ácidos graxos. Todos os encapsulados mantiveram 

valores de vida de prateleira considerados aceitáveis ao longo de seis semanas.  

Esses resultados são extremamente importantes para o melhor aproveitamento 

tecnológico deste fruto. 
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Fonte:  MARQUES (2021). 

Figura 29 - Produção de micropartículas por spray drying contendo polpa de umari 

(Poraqueiba sericea), maltodextrina e proteínas vegetais.  

 

Palavras-Chave 

Micropartículas; spray dryer; concentrado proteico; conservação; ácidos 

graxos; carotenoides e estabilidade oxidativa. 

 

 

Destaques 

• O mari é um fruto com propriedades funcionais. 

• Proteínas vegetais em associação à maltodextrina podem ser usadas 

como material de parede. 

• O encapsulamento com proteínas vegetais pode ser aplicado à polpa 

de Poraqueiba sericea para preservar seus compostos bioativos. 

• A polpa de Poraqueiba sericea encapsulada pode ser inserida em 

diferentes processos alimentares importantes para o melhor 

aproveitamento tecnológico deste fruto. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Umarizeiro, cujo nome tem origem indígena (CARVALHO, 1987), é 

conhecido como mari, mari-preto e mari-roxo (LORENZI; LACERDA; BACHER, 

2015).   A produção do fruto é elevada e a planta reproduz-se rapidamente 
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apresentando ciclo de vida que pode ultrapassar até 80 anos, com os meses 

mais produtivos sendo entre fevereiro e abril (LÓPEZ, 2013). Tem forte aroma 

característico e é dotado de um sabor agradável (LORENZI; LACERDA; 

BACHER, 2015). É consumido no estado natural (ORDÓÑEZ HUAMÁN; 

AGUIRRE VARGAS; FLORES GARAZATUA, 2001). Contém alto teor de óleo, 

fibra alimentar e glicídios, além de alta concentração de betacaroteno (BRASIL, 

2012). Considerando que os lipídeos na dieta estimulam a absorção intestinal 

dos carotenoides, o umari pode proporcionar a vantagem adicional de possuí 

elevada biodisponibilidade destes compostos (RODRIGUES-AMAYA; KIMURA; 

AMAYA-FARFAN, 2008).  

A microencapsulação tem apresentado um impacto positivo na indústria 

de alimentos, envolvendo a incorporação de ingredientes naturais, polifenóis, 

aditivos voláteis, enzimas e bactérias (bactérias lácticas atuando como 

probióticos) em pequenas cápsulas, proporcionando a estabilidade dessas 

moléculas, protegendo e preservando contra possíveis perdas nutricionais e, 

eventualmente, para atuar como agentes antimicrobianos (NAZZARO et al., 

2012). A técnica consiste basicamente em utilizar uma matriz polimérica para 

armazenar compostos que degradam com facilidade, formando uma camada de 

proteção (PAULO; SANTOS, 2017).  A microencapsulação é realizada com 

biopolímeros de diversas origens, assim como gomas naturais, proteínas, 

maltodextrina e misturas desses materiais (PEREIRA et al., 2018). A 

maltodextrina apresenta maior capacidade de absorver umidade, dissolvem-se 

rapidamente e são levemente doces (REIS et al., 2011). Elas são amidos 

hidrolisados que oferecem vantagens como baixo custo relativo, aroma e sabor 

neutros e baixa viscosidade em altas concentrações de sólidos. Além disso, 

oferecem boa proteção contra oxidação. O maior problema da utilização desse 

material de parede é que ele tem pouca capacidade emulsificante 

(REINECCIUS, 1989). Portanto, é desejável a utilização de maltodextrina em 

combinação com biopolímeros com atividade de superfície, como proteínas, com 

o objetivo de obter uma microencapsulação eficaz com alta retenção do material 

ativo e alta eficiência de encapsulação a baixo custo (CARNEIRO, 2011). 

As proteínas possuem características importantes que as tornam bons 

emulsionantes alimentares, principalmente devido ao seu caráter anfifílico 

permitindo que elas sejam adsorvidas na superfície das gotas de óleo e reduzam 
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a tensão superficial (SOUSA DE OLIVEIRA et al., 2020). As frações de proteína 

têm propriedades funcionais distintas, variadamente relacionadas à formação de 

gel, biocompatibilidade, bioestabilidade, estabilidade térmica e emulsificação 

(XIONG et al., 2018). 

Baseado no supracitado, o objetivo deste estudo foi a produção de 

micropartículas pela técnica de spray-drying contendo polpa de Poraqueiba 

sericea e diferentes proporções de maltodextrina e proteínas vegetais.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

2.1 MATERIAIS 

Os frutos de mari tiveram procedência do ramal do Pau Rosa, BR-174/AM, 

Km20, lote 809B, Sítio Água Viva, Assentamento Rural Tarumã-mirim. Em 

seguida foram transportados até o Laboratório de Físico-Química de Alimentos 

(LFQA/INPA). Os frutos passaram por uma seleção inicial, lavagem em água 

corrente e submetidas à sanitização com hipoclorito de sódio 2%.  Após a 

higienização foram despolpados em despolpadeira elétrica de aço inox, com 

malha de 1,5 mm da marca Itametal®. A polpa foi submetida à refrigeração 

(−18°C) até a preparação das emulsões para encapsulamento. Maltodextrina 

(Cromoline Química fina), proteína isolada de arroz integral e proteína isolada 

de ervilha (Suplemento Fácil) utilizados como materiais de parede. 
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2.2 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE PAREDE E EMULSÕES DE 

PORAQUEIBA SERICEA 

2.2.1 Determinação do teor de proteínas e capacidade de absorção de 

água e óleo 

A determinação do teor total de proteína foi feita pelo processo de Kjeldahl 

(AOAC, 2016), e as análises realizadas em triplicata. A capacidade de absorção 

de água e óleo foi analisada com 0,5 g de cada concentrado misturado em tubos 

graduados com 5 ml de água e óleo separadamente. Após repouso por 30 min 

em temperatura ambiente, os tubos foram centrifugados a 2600 rpm por 30 min. 

O sobrenadante foi separado e a parte sólida foi pesada (GLÓRIA; REGITANO-

D’ARCE, 2000).  A capacidade de absorção de água (WAC) e a capacidade de 

absorção de óleo (OAC) foram calculadas de acordo com as expressões:  

 

% 𝑊𝐴𝐶 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
 𝑥 100 

 

% 𝑂𝐴𝐶 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
 𝑥 100 

 

2.2.2 Preparação e caracterização das emulsões  

Foram preparadas 5 emulsões:  maltodextrina + mari (MM), concentrado 

de arroz + mari (AM), concentrado de ervilha + mari (EM), maltodextrina + 

concentrado de ervilha + mari (MEM) e maltodextrina + concentrado de arroz + 

mari (MAM).  Foram colocados 45g de material de parede + 45g de polpa de 

mari num béquer e foi adicionada água até completar 300mL. Os conteúdos dos 
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béqueres foram homogeneizados num ultra processador Nutri Ninja Auto® 

modelo IQ BL450BR | BL450BZ. Para a produção das micropartículas, as s 

emulsões foram atomizadas no aparelho de Spray Dryer MSD 1.0® a 160º C, 

vazão 0,80m3/mim, 0,2l/h, 33l/mim AIR gerando cinco encapsulados 

atomizados: maltodextrina + mari (MM), concentrado de arroz + mari (AM), 

concentrado de ervilha + mari (EM), maltodextrina + concentrado de ervilha + 

mari (MEM) e maltodextrina + concentrado de arroz + mari (MAM). 

 

2.4. Caracterização da emulsão e micropartículas 

 

2.4.1. índice de estabilidade das emulsões 

 

Após o preparo, 25 ml de cada emulsão foram adicionados a uma proveta 

graduada por 7 dias em temperatura ambiente, em local plano e longe de 

vibrações para que fosse medido o índice de estabilidade das emulsões 

(SARKAR; SINGHAL, 2011). O índice de estabilidade das emulsões (ESI) foi 

medido através da seguinte equação: 

%𝐸𝑆𝐼 = (1 − (
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎çã𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠ã𝑜
))  𝑥 100 

 

2.4.2. Rendimento e eficiência de encapsulação 

 

O rendimento da microencapsulação da polpa de mari foi então calculado 

pela razão entre o pó total produzido e a quantidade de emulsão. 

 

As análises de pH, acidez e sólidos solúveis foram realizadas de acordo 

com metodologias específicas (AOAC, 2016). 

 

2.2.3  Molhabilidade e higroscopicidade 

Para molhabilidade foi pesado 1g de cada tipo de partícula.  As partículas 

foram colocadas sobre 100ml de água destilada sem agitação e à temperatura 



 98 

ambiente.  Com um cronômetro digital, foi medido o tempo necessário para as 

partículas desaparecerem (FUCHS et al., 2006). A higroscopicidade foi 

determinada colocando-se as amostras em um béquer.  Os béqueres foram 

colocados em um dessecador com solução saturada de cloreto de sódio a uma 

umidade relativa de 75,29% medida por Termômetro 174 H DataLogger para 

Temperatura e Umidade - TESTO-174H.  As partículas permaneceram neste 

ambiente controlado a 25°C por 7 dias. Em seguida, as amostras foram pesadas 

e a higroscopicidade determinada como o peso, em gramas, da umidade 

absorvida por 100 g de sólido seco (SILVA et al., 2018). Ambos os testes 

realizados em triplicata. 

 

2.4.4. Microestrutura e tamanho da partícula  

As análises morfológicas das amostras realizadas utilizando um 

microscópio eletrônico de varredura (MEV) (TESCAN, modelo VEGA3) com 

detector SE, tensão 15 kV e distância de trabalho em 8,0 mm. As amostras foram 

previamente metalizadas com uma camada de ouro utilizando um metalizador 

(BAL TEC, modelo CPD 050) por um tempo de 70 segundos em 50 mA. A 

distribuição do tamanho das partículas foi determinada com um analisador de 

partículas a laser Microtrac S3500 (Montgomeryville, PA, EUA). A análise foi 

realizada em triplicata utilizando álcool isopropílico como dispersante (índice de 

refração de 1, 377). 

 

2.2.4 Eficiência do encapsulamento 

A extração da polpa de mari superficial das partículas foi realizada 

utilizando um funil de Buchner de porcelana coberto com papel de filtro Whatman 

no. 1.  As micropartículas secas (2 ± 0,001 g) foram pesadas e colocadas sobre 

o papel de filtro. As partículas foram lavadas três vezes com 20 ml de hexano.  

A fase orgânica foi evaporada até peso constante para assegurar a remoção 
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completa do solvente (LE PRIOL et al., 2019; LIU et al., 2010). A eficiência de 

encapsulamento (EE) foi calculada com a seguinte equação: 

 

𝐸𝐸% =   ( 
(𝑂𝑇 − 𝑂𝑆)

𝑂𝑇
)  𝑋 100    

Onde: 

EE% = a eficiência de encapsulação em percentual; 

OT = é a quantidade de óleo total em gramas; 

OS = é a quantidade de óleo superficial em gramas. 

 

2.2.5 Análise de cor 

Para a coloração, os parâmetros L* (brilho), a* (esverdeado a 

avermelhado) e b* (azulado a amarelado) foram medidos usando um colorímetro 

(UltraScan VIS®, Hunter Lab, EUA). A diferença (E*) foi obtida de acordo com a 

seguinte equação: 

 

 

2.2.6 Carotenoides 

A análise do conteúdo de carotenoides totais foi realizada de acordo com o 

método AOAC (2016). Quinze mililitros de solução de extração (hexano: 

acetona: etanol: tolueno 10: 7: 6: 7) foram adicionados a 2,5 g de amostra moída 

em um tubo de polietileno (50 ml) protegido da luz e agitado por um min em 

vórtex. Em seguida, foi adicionado um mililitro de hidróxido de potássio em 

metanol (10% p / v) e a mistura foi agitada durante um minuto e então submetida 

a saponificação quente (20 minutos em banho-maria a 56 ° C). A mistura 

permaneceu em temperatura ambiente por uma hora, e então 15 ml de hexano 

e 29 ml de sulfato de sódio solução (10% p/v). Após essa etapa (AOAC, 2016), 

o extrato foi filtrado em membrana hidrofílica do tipo Millex® (0,45um) é 

transferido para um vial e levado ao injetor do cromatógrafo. A análise 
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cromatográfica foi realizada em um equipamento de cromatografia líquida de alta 

eficiência utilizando os detectores de díodos e espectrômetro de massas 

(Shimadzu 2010A) em aparelho com duas bombas LC-10AD, desgaseificador 

DGU-12A, injetores SIL-10AD e C18 (4,6 x 150mm, 3,5um), fluxo de 1,0mL/min 

e 50uL de injeção. Os teores de β-caroteno no fruto e encapsulados foram 

calculados considerando-se a relação entre a quantidade de β-caroteno injetada 

na coluna e as áreas dos picos obtidas para o padrão comercial de concentração. 

Os cálculos de RE foram procedidos considerando-se que cada 1 µg de β-

caroteno corresponde a 0,167 µg de RE (RODRIGUES-AMAYA; KIMURA; 

AMAYA-FARFAN, 2008). 

 

2.2.7 Ácidos graxos 

A polpa e a polpa encapsulada de mari foram homogeneizadas em 

liquidificador antes de serem analisadas para a quantificação dos ácidos graxos. 

Os lipídios totais foram extraídos e determinados de acordo com BLIGH e DYER 

(1959). Os ácidos graxos do óleo foram transformados em ésteres metílicos de 

ácidos graxos, os quais foram analisados com um modelo de cromatografia 

gasosa (GC) Shimadzu para Mass Spectrometer Gas Chromatograph / GC-2010 

PLUS (Kyoto, Japão) equipado com um detector de ionização de chama. Os 

compostos foram separados em coluna de sílica fundida capilar RTxR-5 de 30 

m, diâmetro interno de 0,25 mm e espessura de filme de 0,25 µm. As condições 

operacionais foram as seguintes: temperatura programada da coluna, 80-220 ° 

C (5°C / min); temperatura do injetor, 230°C; temperatura do detector, 240°C; 

gás transportador, hidrogênio; velocidade linear do gás, 40 cm / s; proporção da 

divisão da amostra, 1:50. Os ácidos graxos foram identificados pela comparação 

dos tempos de retenção com os padrões e quantificados pela normalização das 

áreas. Os padrões de ácido graxo usados (Sigma Supelco) foram ácido 

hexanóico (C6:0), ácido octanóico (C8:0), ácido decanóico (C10:0), ácido 

undecanóico (C11:0), ácido duodecanóico (C12:0), ácido tetradecanóico (C14: 

0), ácido cis-9-tetradecenóico (C14:1), ácido hexadecanóico (C16:0), ácido cis-

9-hexadecenóico (C16:1), ácido heptadecanóico (C17:0), 8 ácido -

heptadecanóico (C17:1), ácido octadecanóico (C18:0), ácido trans-9-
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octadecaenóico (C18:1), ácido cis-9-octadecenóico (C18:1), ácido cis-9, trans-

11- ácido octadecaenóico (C18:2), ácido cis-9, ácido cis-12-octadecadienóico 

(C18:2), ácido 9,12,15-octadecatrienóico (C18:3), ácido 6,9,12-

octadecatrienóico (C18:3), ácido eicosanóico (C20:0), ácido cis-9-eicosenóico 

(C20:1), ácido 8,11-eicosadenóico (C20:2), ácido 5,8,11-eicosatrienóico (C20: 

3), ácido docosanóico (C22:0), ácido 5,8,11,14,17- ácido eicosapentaenoico 

(C20:5), ácido cis-13-docenóico (C22:1), ácido tetracosanóico (C24:0), cis-15 - 

tetracosenóico (C24:1). 

 

2.3 ANÁLISE DA VIDA DE PRATELEIRA  

Para avaliar a qualidade, o grau de degradação e o comportamento dos 

produtos gerados pela microencapsulação da polpa de mari foram realizados 

ensaios físico-químicos durante seis semanas. As amostras foram armazenadas 

a 25°C protegidas da luz. Durante o armazenamento foram avaliados a acidez e 

índice de peróxidos, umidade (AOAC, 2016) e atividade de água a cada quatorze 

dias. O perfil de ácidos graxos foi determinado por cromatografia gasosa no 

início, meio e fim do armazenamento. O perfil de carotenoides foi determinado 

via HPLC.  

 

2.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para verificar a existência de diferenças significativas nas médias, os dados 

foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey a 5%, 

utilizando Excel® e R. 

 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO  
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE PAREDE 

A Tabela 4 mostra a quantidade de proteínas presentes em cada 

concentrado comercial utilizado sendo possível verificar que o teor proteico não 

diferiu significativamente. De acordo com a Resolução RDC 268/2005 da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2005), os concentrados 

proteicos são caracterizados por apresentarem teores proteicos acima de 68%. 

A maltodextrina é um ingrediente seguro, reconhecido e aprovado pelas 

instituições internacionais (FDA, 2020). A porcentagem de absorção de água foi 

superior à do óleo para todos os concentrados de proteína (Tabela 1). No 

entanto, as diferenças significativas nesses valores revelaram o potencial distinto 

desses materiais em relação às propriedades emulsificantes. O concentrado de 

ervilha apresentou melhor absorção de água e óleo, tornando-o melhor como 

emulsificante. A capacidade de absorção de óleo pode ser afetada pela origem 

do concentrado, tamanho e concentração das proteínas, número de aminoácidos 

não polares, método de processamento e interações proteína-lipídio (ARYEE; 

AGYEI; UDENIGWE, 2018).  As capacidades de absorção de água e óleo de 

proteínas e alimentos ricos em proteínas influenciam diretamente na estabilidade 

da emulsão, por meio da interação da interface água-proteína-óleo. Além disso, 

a relação de afinidade entre proteína e água está diretamente ligada à textura, 

viscosidade e geleificação (CAVALCANTI et al., 2009). 

Tabela 4 - Caracterização dos materiais de parede com relação à quantidade de 

proteína, capacidade de absorção em água (WAC) e capacidade de absorção em óleo 

(OAC). 

Material Quantidade de Proteína (%) WAC (%) OAC (%) 

MD 0 0 0 

CPA 78.81 ± 4.31 310.25±6.6* 271.62±2.67* 

CPE 80.18 ± 0.72* 398.22±62.6 284.77±1.91 

*representa diferença significativa (p-valor < 0,05). Os resultados estão apresentados como média ± desvio padrão 

(n=3). MD: Maltodextrina, CPA: Concentrado Proteico de Arroz, CPE: Concentrado Proteico de Ervilha. 

 

A solubilidade em água é um pré-requisito para que as proteínas formem 

boas emulsões. Neste estudo foi avaliado o efeito do pH na solubilidade de 
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concentrados de proteína vegetal. Os perfis de solubilidade são mostrados na 

figura 31. O efeito do pH na solubilidade das proteínas são proporcionais em 

relação ao aumento, podendo ser atribuído à composição das frações proteicas. 

Os diferentes processos de extração podem alterar as frações solúveis de cada 

concentrado proteico, o que pode explicar a baixa solubilidade e o perfil gráfico 

encontrados neste estudo (SOUSA DE OLIVEIRA et al., 2020). A composição 

geral desses concentrados (carboidratos, gorduras e minerais) influenciou o 

padrão de solubilidade dos concentrados proteicos em diferentes valores de pH.  

O resultado da solubilidade das proteínas neste estudo com diferentes níveis de 

pH revelou os níveis de pH onde as proteínas eram mais solúveis. 

 

 

FONTE:  MARQUES (2021). 

Figura 30 - Perfil de Solubilidade da concentração dos materiais (maltodextrina, arroz 

e ervilha) em função do pH.   

Sementes de ervilha têm 20% a 30% de proteína, sendo que destas as 

globulinas, albumina e glutelina são as mais abundantes (CHEN et al., 2019).  

As quatro frações proteicas presentes no arroz são albumina, globulina, glutelina 

e prolamina. A albumina tem boa solubilidade em água, as globulinas são 

geralmente solúveis em soluções salinas e as glutelinas têm boa solubilidade em 

meio ácido (SHIH, 2003).  Para melhorar a solubilidade desses concentrados 

proteicos, foram adicionados ao material de parede maltodextrina.  A associação 

entre carboidratos e proteínas em processos de microencapsulação é comum, 

podendo gerar aumento na emulsificação e capacidade fimogênica (SOUSA DE 

OLIVEIRA et al., 2020). 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DAS EMULSÕES  

3.2.1 Estabilidade das emulsões  

A estabilidade das emulsões foi avaliada por sete dias. Após esse tempo, 

as emulsões contendo MM e AM e MAM apresentaram maior separação de 

fases, com índices de estabilidade de 68 para MM, 92,2 AM e 89,3 MAM 

respectivamente. As emulsões EM e MEM foram as mais estáveis, com índices 

de 100% e 97% respectivamente (gráfico 8).   Esses resultados corroboram com 

resultados encontrados em um estudo que avaliou a estabilidade de emulsões 

com diferentes proteínas vegetais em diferentes condições por 24 h. Eles 

encontraram valores de índice de estabilidade acima de 90% para o isolado de 

proteína de arroz e 100% para o isolado de proteína de ervilha (LE PRIOL et al., 

2019). A boa estabilidade da emulsão com proteínas de ervilha pode estar 

relacionada ao resultado ligeiramente melhor da absorção de óleo do RPC em 

comparação com outros materiais de parede. 

 

 

FONTE: MARQUES (2021). 

Gráfico 7 - Índice de Estabilidade das micropartículas.  
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A formação de uma emulsão líquida estável é um pré-requisito para obter 

o encapsulamento adequado por secagem (PINNAMANENI; DAS; DAS, 2003). 

A mistura de proteínas e carboidratos pode formar emulsões mais estáveis e 

melhorar a proteção dos compostos ativos contra a oxidação. A razão é que as 

proteínas atuam como agentes emulsionantes e formadores de filme, enquanto 

os carboidratos atuam como materiais formadores de matriz (GHARSALLAOUI 

et al., 2010).  

3.3 CARACTERIZAÇÃO DAS PARTÍCULAS 

3.3.1 Cor 

Os dados para os parâmetros de cor L*, a* e b* dos encapsulados são 

mostrados na tabela 5, demonstram as diferenças significativas encontradas nos 

tratamentos. A coordenada de luminosidade (L*) variou de 82,22 a 89,39 na 

polpa atomizada e de 73,88 a 83,48, sendo influenciada tanto pelo tipo de 

material de parede quanto pelo método de secagem envolvido.  Resultados 

semelhantes forma obtidos com encapsulados de polpa de Jussara onde o MP 

aumentou a luminosidade da polpa do fruto (LACERDA et al., 2016).  Os 

resultados observados indicam que micropartículas atomizadas foram mais, 

oferecendo maior diferença de luminosidade em relação à polpa de Mari.  A 

coordenada b* referente a coloração amarela característica da polpa do fruto 

28,8 nos mostra os produtos finais que mais se aproximaram a coloração da 

polpa foram os liofilizados o que pode ser explicado pelo método de produção 

das micropartículas.  

 

Tabela 5 - Avaliação da cor. 

Amostras L* a* b* dE* 

Polpa Pura 66.47 ± 7.2* 10.76 ± 1.4* 28.8 ± 3.0* - 

MM 89.39 ± 0.1* 0.26 ± 0.0* 11.3 ± 0.2* 34.6 ± 3.5* 

AM 82.22 ± 0.2 2.34 ± 0.1 14.6 ± 0.7* 26.8 ± 4.2* 
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EM 83.39 ± 0.0 2.21 ± 0.0 16.0 ± 0.0 26.9 ± 3.5* 

MEM 87.34 ± 0.1* 0.56 ± 0.0* 11.1 ± 0.1* 33.2 ± 3.4* 

MAM 85.34 ± 0.0 1.30 ± 0.0* 11.8 ± 0.0* 30.9 ± 3.6 

*representa diferença significativa (p-valor < 0,05). Os resultados estão apresentados como média ± desvio 

padrão (n=3).  

 

 

3.3.2 Molhabilidade e higroscopicidade 

A higroscopicidade é a capacidade de absorção de água de um 

determinado material.  A molhabilidade é o tempo necessário para que uma 

quantidade conhecida de sólido seja completamente umedecida por um líquido. 

Higroscopicidade e molhabilidade são características que podem influenciar na 

aglomeração, revestimento, dispersibilidade e solubilidade dos produtos 

alimentícios (FORNY; MARABI; PALZER, 2011). A Tabela 6 mostra os valores 

médios obtidos nas partículas compostas por 5 diferentes materiais de parede e 

dois processos de secagem. Houve diferença significativa em entre os valores 

obtidos (P<0.05). Isso indica que o material de parede e a forma de secagem 

influenciou o tempo de umedecimento e a absorção de água das partículas 

(SOUSA DE OLIVEIRA et al., 2020).  Altos valores de higroscopicidade foram 

encontrados em micropartículas com isolado de proteína de vegetal (MOLINA 

ORTIZ et al., 2009), bem como no presente estudo. 

 

Tabela 6 - Caracterização das micropartículas. 

Micropartículas 
Rendimento 

(%) 

Molhabilidade 

(min) 

Higroscopicidade 

(%) 

Eficiência do 

encapsulamento 

MM 5.2 ± 0.09* 1.2 ± 0.03* 23 ± 0.01* 21.2 ± 1.08* 

AM 6.5 ± 0.17* 0.4 ± 0.02* 15.2 ± 0.09* 81.9 ± 0.20* 

EM 1.6 ± 0.03* 0.3 ± 0.02 17.6 ± 0.07* 90.7 ± 0.48* 

MEM 3.5 ± 0.17* 1 ± 0.33* 23.7 ± 0.05* 69.1 ± 0.82* 

MAM 5.8 ± 0.15* 0.9 ± 0.33 19.3 ± 0.22 42.9 ± 1.23* 

*representa diferença significativa (p-valor < 0,05). Os resultados estão apresentados como média ± desvio 

padrão (n=3).  
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3.3.3 Eficiência do encapsulamento 

Os valores de eficiência de encapsulamento estão expressos na Tabela 

6, indicando que diferentes concentrados de proteína vegetal influenciaram a 

eficiência de encapsulação da polpa de Mari. As micropartículas geradas a partir 

das proteínas de ervilha e arroz apresentaram maior eficiência de encapsulação 

do que os demais produtos gerados por spray dryer.  Estudos com encapsulados 

de óleo de girassol com diferentes isolados de proteína, obtiveram 88% de 

eficiência de encapsulação com o isolado de proteína comercial de ervilha (LE 

PRIOL et al., 2019), semelhantes aos 90,7 obtidos no presente estudo. 

 

3.3.4 Análise da microestrutura e tamanho das partículas 

A análise morfológica foi realizada para os diferentes sistemas de 

micropartículas para polpa de mari a fim de observar os efeitos superficiais 

causados por spray dryer. 

A figura 32 apresentada as imagens por MEV para os sistemas de 

micropartículas de polpa de mari com a maltodextrina sendo utilizada como 

material de parede externo e proteína de ervilha e proteína de arroz como 

materiais de parede interno. Os microencapsulados de maltodextrina para polpa 

de mari (MM) por spray dryer apresentaram formatos irregulares esféricos com 

rugosidade. Observa-se que a presença de proteínas de ervilha e arroz como 

material de parede interna não interferiu na morfologia final do micro 

encapsulamento ao sofrer o processo de secagem por spray drying. Nota-se 

uma influência correspondente a presença das proteínas, sendo a proteína de 

arroz a mais promissora em formar esferas de polpa de mari. 
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Fonte:  MARQUES (2021). 

Figura 31 - Imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura para os diferentes 

sistemas de encapsulamento com maltodextrina (material de parede externo) e 

proteína de ervilha e proteína de arroz (material de interno) para polpa de mari. 

Observa-se que o processo de spray drying favorece a formação de 

encapsulados em que a maltodextrina e a proteína de ervilha apresentaram 

esferas irregulares e rugosas, enquanto a proteína de arroz apresentou 

encapsulados sem formato definido. O processo de secagem por spray drying 

foi o mais eficiente no encapsulamento de polpa de mari. 
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3.3.5 Prazo de validade das partículas  

Diferentes estudos de armazenamento de polpas de frutas encapsuladas 

em diferentes matrizes têm sido relatados na literatura, para avaliar a 

estabilidade dos produtos gerados. A umidade é um fator importante, exigindo 

secagem bem-sucedida de produtos microencapsulados.  A especificação de 

umidade máxima usada pela indústria de alimentos para a maioria dos produtos 

pós-secos é de 4% (KLINKESORN et al., 2006). Todas as micropartículas 

apresentaram valores satisfatórios ao final de seis semanas de vida de 

prateleira. Os valores de umidade sofreram variação inicial entre 0,26 a 2,57 e 

final entre 4,48 e 8,4% durante a vida de prateleira, diferindo dos resultados 

iniciais encontrados para morangos encapsulados com vários materiais de 

parede que variaram entre 3,9 a 4,1% (PELLICER et al., 2019) e corroborando 

com os valores encontrados para micropartículas de óleo de alecrim que 

variaram inicialmente entre 0,26 a 3,16% umidade (FERNANDES et al., 2013). 

A atividade da água é uma característica importante a ser considerada em 

alimentos microencapsulados, pois determina em grande parte a estabilidade 

estrutural durante o armazenamento (SAMPAIO NETO; BATISTA; MEIRELLES, 

2018). Além disso, a atividade da água influencia a qualidade dos produtos, uma 

vez que fungos crescem em Aw> 0,62 e bactérias em Aw> 0,86. Em nosso 

estudo, os valores médios de atividade de água não ultrapassaram 0,36 ao longo 

do tempo de armazenamento (Tabela 7). A presença de água pode afetar a 

estabilidade oxidativa dos óleos e favorecer o crescimento microbiano. Alguns 

estudos descobriram que taxas de reação de oxidação mais baixas ocorrem na 

faixa de 0,2 a 0,4 da atividade de água. Outros demonstraram mudanças na 

composição dos alimentos com aumento da atividade de água (GRAY et al., 

2008). A condição ideal de armazenamento das micropartículas era a atividade 

da água abaixo de 0,5, mas a umidade também deve ser considerada (JIMENEZ; 

GARCIA; BERISTAIN, 2010). Os dados de atividade de água indicaram que 

todos os valores estavam abaixo de 0,36 independentemente do tempo de 

estocagem. As micropartículas sofreram pequenas alterações na atividade de 

água durante o armazenamento. 
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Tabela 7 - Análise de umidade, atividade de água, índice de acidez, índice de 

peróxido, beta caroteno e ácidos graxos. 

Amost

ras 

MM AM EM MEM MAM 

Temp

o 

Anális

es 

 

0 

 

6 

 

0 

 

6 

 

0 

 

6 

 

0 

 

6 

 

0 

 

6 

Umid

ade 
2.32

± 

0.2* 

8.41±

0.1* 

1.49 ± 

0.0* 

5.03 

± 

0.0* 

2.5

7 ± 

0.0* 

5.00 

± 

0.0* 

2.01 

± 

0.0* 

4.48 

± 

0.1* 

0.26

± 

0.0* 

4.96 

± 

0.0* 

Ativid

ade 

de 

Água 

0.15 

± 0.0 

0.19 

± 

0.00 

0.14 ± 

0.0 

0.2 ± 

0.00 

0.1

4 ± 

0.1

4 

0.36 

± 0.0 

0.11 

± 0.1 

0.24 

± 

0.2 

0.05 

± 0.0 

0.21 

± 0.2 

Índice 

de 

Acide

z 

0.45 

± 0.0 

4.07 

± 0.1 

1.31 ± 

0.0 

4.06 

± 0.0 

2.2

8 ± 

0.0 

5.15 

± 0.2 

0.75 

± 0.0 

5.06 

± 

0.1 

0.43 

± 0.0 

4.29 

± 0.0 

Índice 

de 

Peróxi

dos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Beta 

carote

no 

243.

55± 

0.5* 

173.0

3± 

6.7* 

1006.7±

19.4* 

968.

52± 

4.7* 

934

.7± 

6.9* 

891.

63± 

7.9* 

490.

38± 

18.8

* 

117.

08 ± 

7.5* 

464.

96± 

0.3* 

378.

41± 

23.5

* 

*representa diferença significativa (p-valor < 0,05). Os resultados estão apresentados como média 

± desvio padrão (n=3).  

 

 

Na Tabela 7 podemos observar  que todos os encapsulados mantiveram 

os índices de peróxidos abaixo do determinado pela regulamentação brasileira 

para óleos não refinados e prensados a frio (até 15 meq/ Kg) durante o período 

de armazenamento muito provavelmente em virtude da baixa AA que se 

manteve sempre abaixo de 0,36. O índice de acidez das partículas ficou entre 

0,45 e 6,01 semelhante ao índice de acides das partículas encapsuladas com 

óleo de castanha do Brasil que ficaram abaixo de 6,1 (SOUSA DE OLIVEIRA et 

al., 2020). 
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3.3.6 Equivalente de retinol. 

A principal causa de perdas ou destruição de carotenoides durante o 

processamento ou a estocagem é a oxidação, seja ela enzimática ou não 

(RODRIGUES-AMAYA; KIMURA; AMAYA-FARFAN, 2008) 

No presente estudo, obtivemos 1432,04 RAE (equivalente de atividade de 

retinol) em 100g de polpa de mari.  Rodrigues 2008 analisou o fruto do mari e 

chegou ao resultado de 842 RAE (equivalente de atividade de retinol) em 100g 

do fruto maduro in natura. 

A partícula encapsulada com maior quantidade de equivalente de 

atividade de retinol foi AM com 1006.7 RAE na semana inicial chegando ao final 

da sexta semana com 968,52 RAE. 

De acordo com Rascón et al. (2011) o filme atuará como um protetor 

camada para o componente do composto ativo do processo de migração para a 

superfície da partícula.  

Segundo MOVAHHED et al., (2015) isso ocorre porque em altas 

temperaturas as reações oxidativas ocorrem em carotenoides e as taxas de 

degradação aumentam. 

 

3.4 ÁCIDOS GRAXOS  

A composição de ácidos graxos no fruto e nos encapsulados da polpa do 

fruto mari foi determinada por cromatografia gasosa e os resultados são 

mostrados na Tabela 8. Diferenças significativas (p <0,05) foram observadas 

nos conteúdos de ácidos graxos entre os diferentes tratamentos. Os 

encapsulados de mari continha 7 ácidos graxos, 4 (ácidos mirístico, palmítico, 

palmitoleico, esteárico) dos quais estavam saturados e 3 (ácido oleico, linoleico, 

linolênico) eram ácidos graxos insaturados.  O ácido graxo mais importante foi o 

oleico (C 18: 1) seguido por palmítico (C 16: 0), Esteárico (C18: 0), margárico 

(C17:0), mirístico (C: 14: 0), palmitoleico (C16:1) e linoleico (C 18: 2).  O ácido 
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oleico, principal ácido graxo do mari, variou de 1981.61 ± 0.42 a 8477.18 ± 0.33 

nas amostras encapsuladas sendo a amostra AM a mais próximas do fruto in 

natura que apresentou intervalo de 9386.64 ± 0,95 a 8586.64 ± 0 .80 durante as 

seis semanas de estocagem. O ácido palmítico foi encontrado em todas as 

amostras, independentemente do tempo de armazenamento.  O ácido esteárico 

só não foi encontrado na semana zero da amostra de mari com maltodextrina na 

semana inicial.  O ácido linoleico foi encontrado na amostra MAM, em ambas na 

semana inicial e final.  O ácido margárico só não foi encontrado nas amostras 

MM e AM. O ácido palmitoleico foi encontrado nas amostras EM e MAM nas 

semanas iniciais e finais.  Esses resultados indicam que o processo de secagem 

pode ter causado danos ao produto original, excetuando no ácido palmítico.  Este 

mesmo ácido apareceu nas amostras EM e MAM já na semana inicial da 

estocagem. 

Com relação ao ácido palmítico que se manteve presente tanto no fruto 

como em todos os encapsulados independentemente do tempo de estocagem.  

Esse fenômeno pode estar relacionado à presença do aspecto esponjoso dessas 

partículas, bem como à baixa atividade de água. A estrutura mais porosa 

percebida pela análise microscópica das partículas pode ter facilitado a 

reatividade dos ácidos graxos com fatores ambientais, como luz e umidade, que 

podem ter causado alterações oxidativas nas moléculas de ácidos graxos. 
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Tabela 8 - Perfil de ácidos graxos do umari in natura e encapsulado durante o armazenamento. 

Compounds 

Fruto MM AM MEM EM MAM 

0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 

C18:1 938 ±0.95* 903 ± 0.80* 2954 ± 0.29 1897 ± 0.23 847 ± 0.33* 686 ± 0.02* 2444 ± 0.69 1797 ± 0.13 549 ± 0.85* 546 ± 0.11* 2515. ± 0.21* 2.981 ± 0.42* 

C18:2 - -       1128 ± 0.5* 1.005± 0.71* 2.360 ± 0.53* 2.154 ± 0.43* 

C18:0 2101 ±0.94* 2000 ± 0.84* 121 ± 0.53 3439 ± 0.92* 2084 ± 0.20* 1945± 0.37* 824 ± 0.78*  1578 ± 0.00* 1.254 ±0.37* 637.± 0.2* 418 ± 0.7* 

C17:0 100 ± 0.57* 95± 0.74*     116 ± 0.23* 106 ± 0.13 145 ± 0.80* 125 ± 0.59* 101 ± 0.07* 96 ± 0.08* 

C14:0     247 ± 0.8** 242± 0.14   19 ± 0.80* 17 ± 0.69** 75 ± 0.04* 65 ± 0.09* 

C16:0 2356± .01* 2021 ± 0.32* 112 ± 0.02* 921 ± 0.17* 1678± 0.88* 1061± 0.35* 1460 ± 0.46* 1383 ± 0.43* 1404 ± 0.93* 828 ± 0.18* 1149 ± 0.03* 1.007 ± 0.51* 

C16:1 - - - - -  - - 512 ± 0.74 438 ± 0.63* 220 ± 0.56* 128 ± 0.78* 

 

*representa diferença significativa (p-valor < 0,05). Os resultados estão apresentados como média ± desvio padrão (n=3). 



 114 

 

4 CONCLUSÕES  

O processo de spray drying utilizado para microencapsulação da polpa de 

mari foi capaz de gerar micropartículas distintas com proteínas vegetais e 

maltodextrina. a caracterização de proteínas e micropartículas mostrou o 

potencial desses concentrados de proteínas vegetais como alternativas ao uso 

de proteínas animais. A polpa de mari encapsulado com proteínas vegetais pode 

potencialmente ser incluído em vários processos alimentares, incluindo aqueles 

que atendem a consumidores com dietas restritas. dados os bons resultados 

quanto à estabilidade da emulsão, morfologia superficial das partículas, 

eficiência de encapsulamento e vida útil das partículas, pode-se concluir que, 

entre os encapsulados utilizados as amostras em e mam e proporcionaram maior 

proteção e estabilidade da polpa de mari para a atividade de retinol e ácidos 

graxos, no entanto o encapsulado de ervilha mostrou maior eficiência de 

encapsulamento, entretanto menor rendimento.  todos os encapsulados 

mantiveram valores de vida de prateleira considerados aceitáveis ao longo de 

seis semanas.  esses resultados são extremamente importantes para o melhor 

aproveitamento tecnológico deste fruto.  
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