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APRESENTAÇÃO

A Universidade Federal de São João del-Rei implantou o curso de

Engenharia de Alimentos no ano de 2009. Tal curso está sediado na cidade de

Sete Lagoas. Após 12 anos de trajetória o curso está bem consolidado com

docentes e técnicos capacitados e uma infraestrutura laboratorial bem

equipada o que permite o desenvolvimento de diversas atividades de ensino,

pesquisa e extensão.

O ensino de Engenharia de Alimentos no Brasil merece uma atenção

muito especial, visto esta atividade ser de fundamental importância na vida de

todas as pessoas.

Em janeiro de 2021 foi publicado o volume 1 deste E-book, e agora é

com muito orgulho que estamos publicando o volume 2. Seguindo a mesma

temática da primeira, esta obra aborda diversos estudos teóricos-práticos nas

diversas áreas de conhecimento da Engenharia de Alimentos. Nesta obra são

apresentados resultados de ações de ensino, pesquisa e extensão, seus

impactos, soluções e perspectivas para assuntos contemporâneos. Os

trabalhos são oriundos de diversas pesquisas realizadas em nível de mestrado,

doutorado, além de projetos de ensino e de extensão, tais como Monografias,

Projetos e Programas de Extensão e Projetos de Iniciação Científica. É

importante mencionar que todo esse conhecimento aqui compartilhado é fruto

do trabalho realizado em instituições públicas de ensino do Brasil. Instituições

essas que estão sempre em busca de soluções para os problemas da

sociedade, seja formando cidadãos capacitados e com senso crítico, como

também gerando produtos e serviços para atender as demandas do mundo

globalizado.

Os autores destes capítulos foram escolhidos pelas suas habilidades e

conhecimento em temas atuais e relevantes para a sociedade. Neste volume

há além de trabalhos desenvolvidos no DEALI-UFSJ, trabalhos que foram
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desenvolvidos pelas comunidades científicas de outras instituições, como

ENUT-UFOP e DTA-UFV. As colaborações de outras instituições permitiram

elevar ainda mais a qualidade desta obra, uma vez que são instituições de

renome nacional e internacional.

Salienta-se que os capítulos expressam de forma clara e prática, única e

exclusivamente, os trabalhos de seus autores sobre cada tema aqui abordado.

Sendo cada equipe de autores a responsável pelo que está apresentado em

seu respectivo capítulo.

Para que esta obra fosse concluída com êxito foi necessário o empenho

de todos os autores que colaboraram e dedicaram longo tempo nesta

empreitada de ensino, pesquisa, extensão e também na redação de cada um

destes capítulos.

Desejamos aos leitores uma boa leitura e que esta obra possa contribuir

de alguma forma para o crescimento científico e intelectual de cada um de

vocês.

Os autores.
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CAPÍTULO 1

UNIVERSIDADE E ESCOLA
INTEGRADAS NA CIÊNCIA:
ELABORAÇÃO DE EXPERIMENTOS
PRÁTICOS COM MATERIAIS
RECICLÁVEIS
doi: 10.29327/541993.1-1

Bárbara Karoline Bittencourt Lelis
Curso de Engenharia de Alimentos/Universidade Federal de São João del-Rei
e-mail: debora_cristina55@hotmail.com

Cristhiane Guimarães Maciel Reis
Departamento de Engenharia de Alimentos/Universidade Federal de São João
del-Rei
e-mail: crisrei@ufsj.edu.br

Kassílio José Guedes
Departamento de Ciências Exatas e Biológicas/Universidade Federal de São
João del-Rei
e-mail: kassilio@ufsj.edu.br

Janaína Miranda Barbosa
Departamento de Engenharia de Alimentos/Universidade Federal de São João
del-Rei
e-mail: janambarbosa@ufsj.edu.br

RESUMO
A educação tem papel fundamental no desenvolvimento e inserção do jovem
na sociedade. Nos dias de hoje, um dos principais problemas enfrentados
pelos professores é trazer o aluno para o meio escolar e despertar seu
interesse pelas matérias das áreas de exatas e ciências. A grande maioria das
escolas públicas possui recursos restritos e são carentes de materiais didáticos.
Tal limitação afeta diretamente a qualidade do ensino e acaba por aumentar o

https://doi.org/10.29327/541993.1-1
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desinteresse dos alunos pelos estudos. Diante do exposto, a proposta deste
trabalho foi desenvolver experimentos práticos elaborados com materiais
recicláveis com a finalidade de levar o aluno a entender melhor os conceitos
fundamentais de matérias como a física e a química e despertar seu interesse
pelo ensino superior. Esta é uma forma de modificar um pouco a maneira
comum de trabalhar com esses conteúdos, tornando-a mais dinâmica e
interessante. No desenvolvimento deste estudo, procedeu-se a elaboração de
Kits didáticos produzidos a partir de materiais recicláveis arrecadados na
Escola Estadual Eponina Soares dos Santos, no município de Sete Lagoas –
MG, localizada nas proximidades da Universidade Federal de São João Del-Rei
(UFSJ). Foram realizadas também visitas dos alunos da escola à UFSJ. Para
todos os experimentos foram elaborados os roteiros e as aulas práticas foram
dadas nos laboratórios da Universidade. Ao final das práticas foi aplicado um
questionário para avaliar o interesse dos alunos e a satisfação em participar de
tal atividade. Foi notável que os alunos associaram os temas estudados com os
conteúdos abordados em sala de aula e tiraram grande proveito das aulas
práticas, pois 96% dos alunos relataram que os experimentos realizados
melhoraram o entendimento de alguns conceitos. Além disso, a visita à
Universidade possibilitou despertar o interesse dos alunos em ingressar no
ensino superior uma vez que 100% dos alunos responderam que as escolas
deveriam ter mais contato com as universidades e que se sentiram mais
motivados a entrar no ensino superior após a visita, conscientizando-os da
riqueza de conhecimento que o ensino superior público de qualidade pode
oferecer.
Palavras-chave: Educação, Ciências, Aulas diferenciadas.

1 INTRODUÇÃO

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa (IBGE), em

tempos remotos a educação escolar baseava-se apenas em complementar a

educação que era recebida em casa. Hoje sua importância é maior, pois deve

atender às expectativas do mercado de trabalho a fim de inserir o estudante no

mundo cada dia mais globalizado, tecnológico e proporcionar seu

desenvolvimento social (IBGE, 2016).

De acordo com o Censo de 2019 do Instituto Nacional de Estudos e

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o número de matrículas no

ensino médio vem diminuindo nos últimos anos e no ano de 2019 foram

registradas 7,5 milhões de matrículas. Segundo este mesmo Censo, em 2015,

o total de matriculados no ensino médio era de 8 milhões. Muitos obstáculos

são enfrentados pela educação brasileira, como deficiências geradas no ensino

das escolas que levam à evasão dos alunos, alto índice de reprovações e até

mesmo o fraco desempenho destes alunos nas avaliações que testam seus
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conhecimentos (BONADIMAN E NONENMACHER, 2007). Dentre os

obstáculos presentes na educação pública do país, podemos citar as salas de

aula lotadas, a desvalorização dos profissionais da educação, a defasada

estrutura física, metodológica e didática nas escolas. (LIMA E VASCONCELOS,

2010).

Quando pensamos na escola no mundo atual, devemos associar esse

pensamento aos problemas sociais existentes. Muitas vezes as condições de

vida do aluno não são favoráveis e este acaba se excluindo do processo ensino

aprendizagem (HEINECK, 1999).

De acordo com Saviani (1996), a educação pode ser definida como

conhecimentos e atitudes que são transmitidos ao indivíduo a fim de que ele

tenha condições de se integrar a sociedade. Sendo assim, a educação não se

limita apenas na compreensão de conceitos, mas também no vínculo entre

educação e sociedade, onde um influencia o outro.

Com isso, o modelo de educação busca diferentes meios para inserir o

aluno, não apenas focando no professor, mas também na ação dos alunos,

fazendo com que eles participem mais e não fiquem apenas observando. É

importante trazer o aluno para uma participação, um compartilhamento de

conhecimentos, e assim proporcionar uma diversidade de aprendizagem e

experiências (CARIA 1992).

Um dos maiores desafios de ensinar Ciências para os alunos é mostrar

que existe uma relação entre o conhecimento assimilado na escola e o

cotidiano. Para que o aluno tenha interesse, por exemplo, em experimentos

demonstrados, é preciso que o fenômeno lhe proporcione pensar em como o

mesmo pode ser útil para seu aprendizado (GOMES E SANTOS, 2014).

A palavra Física se origina do grego physiké, que pode ser traduzida por

natureza. Logo, podemos definir a Física como a Ciência que estuda a

natureza. Assim o professor pode assimilar os acontecimentos naturais com os

conteúdos teóricos e demonstrar para o aluno que o conteúdo teórico estudado

em sala de aula pode ser observado em experimentos simples (VIANA, 2010).

De acordo com Richard Feynman (1985) a maneira com que a Ciência é

abordada no Brasil não resulta em algo produtivo. Os alunos apenas decoram

e não entendem, e apesar da ciência poder ser definida como um

entendimento do comportamento da natureza, isso não ocorre. O que ocorre é
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uma forma mecanizada de aprender, os alunos memorizam palavras e

conteúdos descritos nos livros didáticos utilizados em sala de aula, mas não

sabem assimilar esse conhecimento a fatos do cotidiano, resultando assim em

um sistema de autopropagação.

Aulas práticas para ensinar Ciências é um tema que vem sendo discutido

durante muito tempo e que resulta em diferentes posições (MARANDINO,

2003). Essas aulas práticas trabalhadas a partir de situações problemas

induzem o aluno ao entendimento de conteúdos abordados em sala de aula.

Uma participação efetiva do aluno junto ao incentivo do professor nas

atividades possibilita a inserção do estudante na educação científica (MELO E

BARBOZA, 2008).

A construção de kits didáticos para que os alunos entendam melhor os

conceitos relacionados às matérias da área de Ciências, além de oferecer uma

alternativa para o ensino, estimula os alunos a participarem e assimilar os

conceitos das aulas teóricas, pois esses kits despertam interesse entre os

alunos lhes proporcionando motivação, caráter lúdico vinculado aos sentidos, e

possibilitando a construção do conhecimento.

Além disso, diante da restrição orçamentária e das dificuldades

enfrentadas pelas escolas da rede públicas já expostas, os kits didáticos se

tornam uma excelente ferramenta para transmitir o conteúdo de maneira

objetiva, interessante e que muitas vezes, não necessita de um espaço

específico.

2 OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL

Este trabalho teve por objetivo despertar maior interesse dos alunos da

Escola Estadual Eponina Soares Santos pelos estudos na área de ciências e

pela universidade além de associar o conhecimento teórico a experimentos

práticos através da construção de kits didáticos com materiais recicláveis.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Promover interação entre Universidade e escola com visitas dos alunos

aos laboratórios do Departamento de Engenharia de Alimentos da UFSJ e

fazer práticas experimentais na área de química e física

- Pesquisar sobre temas interessantes nas áreas de física e química e

selecionar os assuntos a serem abordados;

- Realizar a coleta de materiais recicláveis em conjunto com os alunos da

escola Escola Estadual Eponina Soares;

- Montar os Kits didáticos e elaborar roteiros práticos para serem doados

à Escola ao final do projeto;

3 METODOLOGIA
O projeto foi realizado em cinco etapas descritas a seguir.

3.1 APRESENTAÇÃO DO PROJETO E DEFINIÇÃO DE TEMAS

A etapa inicial do trabalho constituiu na realização de reuniões para

apresentação do projeto à escola e escolha dos temas a serem abordados.

Primeiramente houve uma reunião com a Diretora da Escola Estadual Eponina

Soares dos Santos para explicar a ideia e o objetivo do Projeto.

Posteriormente foram realizadas reuniões com os professores de Física e

Química do Ensino Médio da escola, em que, além da explicação do projeto,

foram decididos os temas a serem abordados mediante ao conteúdo que os

professores estariam trabalhando com os alunos durante o ano letivo.

3.2 PESQUISA DE EXPERIMENTOS E ELABORAÇÃO DE ROTEIROS

Nesta etapa, após receber a ementa trabalhada pelos professores,

iniciou-se uma busca de experimentos simples que pudessem ser montados

com materiais recicláveis. Depois de selecionados todos os experimentos, foi

montada uma lista dos materiais a serem arrecadados e os roteiros foram

elaborados. Para elaboração dos nove roteiros, utilizaram-se os livros didáticos

do Ensino Médio. Os temas abordados foram: Eletrostática, Cinética Química,
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Empuxo, Princípio de Pascal, Tensão Superficial, Densidade, Reações

Químicas, Pressão Atmosférica e Combustão.

3.3 ARRECADAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E MONTAGEM DOS
EXPERIMENTOS

A arrecadação dos materiais recicláveis foi dividida nas seguintes etapas:

1ª etapa: Fixação do banner com a listagem dos materiais juntamente

com a caixa de arrecadação de material no pátio da escola;

2ª etapa: Visita às salas de aulas do Ensino Médio para apresentar o

Projeto e pedir a doação de materiais recicláveis;

3ª etapa: Nesta etapa ocorreu a panfletagem na porta da escola às

07h00min da manhã. No horário de 09h30min até às 10h00min, horário do

recreio, o banner e a caixa para coleta de materiais recicláveis foram colocados

no pátio da escola (Figura 1) e recolhidos pelos alunos bolsistas do projeto;

4ª etapa: Os materiais arrecadados foram levados para o laboratório de

Operações Unitárias do prédio de laboratórios da Universidade Federal de São

João Del Rei – Campus Sete Lagoas, onde foram todos separados e

devidamente higienizados.

5ª etapa: Com os materiais arrecadados e limpos, os kits didáticos foram

montados (Figura 2) e os testes dos experimentos foram realizados.

Figura 1- Panfleto entregue aos alunos na porta da escola.
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Figura 2- Kits didáticos elaborados com materiais recicláveis.

VISITA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL À UNIVERSIDADE

A turma 117 do 7º ano da Escola Estadual Eponina Soares dos Santos foi

a que mais arrecadou materiais recicláveis, e, portanto, recebeu a oportunidade

de visitar a Universidade como recompensa de seu esforço e dedicação.

Os 34 alunos visitaram a Universidade Federal de São João Del-Rei-

Campus Sete Lagoas acompanhados por uma professora, uma funcionária e

uma mãe de aluno. Os alunos foram divididos em dois grupos de 17 alunos

cada. Enquanto a primeira turma participava de um curso de “Balas de goma”

no Laboratório de Frutas e Hortaliças, a segunda turma participava dos

experimentos práticos de química e física, realizados com os materiais

recicláveis que foram arrecadados na escola no Laboratório de Fenômenos de

Transporte localizado na Planta piloto da Universidade.

O curso de balas teve por objetivo ensinar os alunos a preparar uma bala

de goma e também despertar o interesse pela Engenharia de Alimentos,

através da visualização de todo o processo de produção (Figura 3a).

Os experimentos trabalhados no laboratório foram realizados utilizando os

kits didáticos confeccionados e alguns kits cedidos pelo professor Kassílio. A

abordagem teórica foi mais simples, porém teve por finalidade aguçar a

curiosidade científica dos alunos do ensino fundamental. Além disso, foi

realizada a brincadeira do “boia ou afunda”, para explicar o conceito de

densidade de maneira divertida (Figura 3b). Após o término das atividades foi

aplicado um questionário para de avaliar a satisfação dos alunos e mensurar a

aprovação da atividade realizada.
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Figura 3 - (a) Curso de Bala de goma (b) Aula prática com a Brincadeira "boia

ou afunda".

a) b)

VISITA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO À UNIVERSIDADE:

A visita dos alunos do Ensino Médio foi realizada com 28 alunos do 2º ano,

acompanhados pela professora de Ciências, Rejane Assis. Os alunos do

Ensino Médio também foram divididos em duas turmas de 14 alunos cada a fim

de facilitar a execução das atividades.

Enquanto a primeira turma participava da aula prática “Atividade

enzimática da amilase: Efeito da temperatura”, no Laboratório de Óleos e

Gorduras (Figura 4), e da prática de “Condução de Calor em barras metálicas”

no Laboratório de Operações Unitárias, a segunda turma participava das aulas

práticas que utilizaram os kits didáticos montados com os materiais recicláveis

no Laboratório de Fenômenos de Transporte. Neste último, foram trabalhados

os seguintes experimentos: “Corrida brilhante”, “Submarino na garrafa”, “Cabo

de Guerra Elétrico”, “Ovo na Garrafa”, “Vela que levanta a água, “Bolas de

naftalina saltitantes”, “Temperatura afetando a velocidade da reação química”,

“Densidade”. Além desses experimentos, ainda foram trabalhados com os

alunos a cadeira de pregos e o cata vento de latinhas, disponibilizados pelo

professor Kassílio. Após o término das atividades as turmas foram trocadas.

No final de todas as atividades os alunos responderam um questionário

que visava avaliar a satisfação dos mesmos em relação à experiência na
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Universidade, e ainda saber a opinião dos alunos quanto a assuntos

relacionados às aulas teóricas e ao entendimento de Ciências.

Figura 4- Aula prática “Atividade enzimática da amilase: Efeito da

temperatura”.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após as visitas e aplicação dos questionários, as respostas foram

analisadas com o intuito de avaliar a satisfação dos alunos perante as

atividades realizadas e identificar as dificuldades dos alunos em relação ao

aprendizado de Física e Química.

4.1 RESPOSTA ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DO
ENSINO FUNDAMENTAL

Os alunos do 7º ano da Escola Estadual Eponina Soares dos Santos

responderam a um questionário que visava avaliar o aprendizado dos mesmos

em relação a todas as atividades desenvolvidas na Universidade, cujas

perguntas e respostas estão apresentadas e discutidas abaixo.

Dos alunos participantes, 50% alunos eram do sexo feminino e 50% do

sexo masculino. A maioria dos alunos se encontrava na faixa etária de 13 e 14

anos. De acordo com a Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, o aluno deve

ingressar no Ensino Fundamental aos 6 anos de idade e concluir aos 14 anos

de idade. Nota-se então uma pequena defasagem na idade dos alunos. As
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primeiras perguntas aos alunos foram em relação a aulas com experimentos

práticos e sobre a matéria que mais gostam (Figuras 5 e 6).

Utilizar métodos variados de ensino com materiais didáticos e até mesmo

aulas expositivas, e dispor de uma boa estrutura escolar, como bibliotecas,

laboratórios de informática e ciências faz com que a evasão escolar diminua

(PONTILLI, 2005). A estrutura adequada torna ainda mais fácil a realização de

trabalhos que irão melhorar o aprendizado e motivar os alunos (SILVA E

MORADILLO, 2002). Todavia, como pode ser analisado na Figura 5, os alunos

ainda não dispõem desses métodos de trabalho ou a escola poucas vezes

explorou as atividades práticas nas aulas, pois 53% afirmaram nunca ter tido

contato com experimentos práticos.

Figura 5-Porcentagem de alunos que tiveram contato com experimentos

práticos

Os alunos têm consciência que aulas mais experimentais, que fogem da

abordagem de apenas giz e quadro e uma descarga de teorias, são eficazes,

fato esse comprovado pela Figura 6 onde 97% dos alunos dizem que o contato

com experimentos práticos melhoraria o entendimento nas matérias. De acordo

com Cardoso (2013), a utilização de aulas práticas pode influenciar na melhoria

do aprendizado dos alunos, podendo ser coautoras na melhor assimilação dos

conteúdos, fazendo com que os alunos pensem, observem e ajam. Essas

atividades, quando realizadas com os estudantes estimulam a curiosidade e

fazem que ele se comprometa com o aprendizado.
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Figura 6-Reconhecimento da melhoria no entendimento das matérias.

O contato dos alunos com a Universidade é essencial para que os

mesmos saiam da monotonia de aulas apenas na escola e comecem a

visualizar a aplicação dos conteúdos vistos em sala de aula de outra forma e

com a infraestrutura diferenciada que apenas a Universidade dispõe.

Os alunos têm essa necessidade de novos horizontes e novos meios de

aprendizagem visto que 100% dos alunos responderam que acham que a

escola deveria ter mais contato com a Universidade (Figura 7).

Figura 7-Opinião dos alunos sobre o maior contato entre escola e Universidade.

É preciso inovar levando em consideração que os tempos atuais são mais

tecnológicos, que os alunos são imediatistas e buscam obter respostas rápidas

e objetivas. Não é possível cumprir os objetivos de ensino sem incluir
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atividades fora da escola, quanto mais próxima do cotidiano são as atividades,

mais fácil é a transferência de aprendizado (ROSA, 2012).

4.2 RESPOSTA ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DO
ENSINO MÉDIO

Para os alunos do segundo ano do ensino médio, o questionário objetivou

investigar sobre as atividades práticas - que são ainda mais importantes - e

sobre o contato com a Universidade, visto que estes alunos seriam

potencialmente os próximos alunos a participarem do Exame Nacional do

Ensino Médio (ENEM).

A turma era composta por maior parte dos alunos do sexo feminino,

sendo que duas idades variavam entre 16 e 18 anos. A Lei nº 11.274, de 6 de

Fevereiro de 2006, prevê que o aluno deve ingressar no ensino médio aos 15

anos e deixar aos 17 ano. Foi observado que 40% dos alunos matriculados

estão atrasados em relação ao ano de curso. Para Soares (2015) muitos

fatores levam a distorção entre a idade e a série que os alunos estão cursando,

como o ingresso tardio na escola e a repetência escolar.

Observou-se que 74% dos alunos estudaram integralmente em escola

pública, e 26% estudaram a maior parte em escola pública (Figura 8). O Censo

Escolar de 2019 do INEP mostra que 83,9% dos alunos matriculados no ensino

médio estão na rede estadual e apenas 12,5 % estão na rede privada

O Brasil desde muito tempo apresenta uma ampla desigualdade e enorme

carência no sistema educacional, tornando o acesso a uma boa educação para

crianças e adolescentes cujas famílias têm condições de renda precária, mais

difícil e limitado (GOLDEMBERG, 1993). Este fato pode explicar a razão da

maior parte dos alunos terem estudado em escolas públicas.

Segundo Oliveira et al., (2003), os jovens quando se encontram no Ensino

Médio iniciam a fase das decisões para o futuro, algo que pode ser complexo e

gerar frustrações, incertezas e dúvidas. Essa precipitada e rápida escolha pode

gerar um alto índice de evasão nos cursos superiores. A maioria dos alunos

(67%) alega que irá continuar estudando e trabalhando, e 26% irá continuar

apenas estudando (Figura 9). Uma avaliação realizada por Marcelo Knobel,

professor do Instituto de Física Gleb Wataghin da Universidade Estadual de
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Campinas (Unicamp) publicado na Revista Ensino Superior Unicamp (2014),

mostra que ainda existem muitos jovens de escolas públicas que ao concluir o

Ensino Médio se julgam incapazes ou com pouca chance de ingressar em uma

Universidade pública. Compreende-se que é fundamental buscar formas de

incentivar e incluir esses alunos em meios universitários para que eles possam

perceber que é possível um aluno de escola pública ingressar em uma

Universidade Federal.

Figura 8-Onde os alunos cursaram o ensino fundamental

Figura 9- Atividade a ser exercida após o ensino médio.

Atualmente, para os alunos ingressarem na Universidade é necessário

realizar o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), que também é usado

para avaliar a qualidade do ensino nas escolas das redes pública e privada no

Brasil. Quando foi perguntado aos alunos se eles pretendiam realizar a prova

do ENEM, 89% disseram que sim e apenas 11% alegaram que não farão a

prova (Figura 10). Dentre os alunos que responderam “não”, 67% não

decidiram ainda o que fazer e o restante, 33%, não têm interesse de ingressar

em uma Universidade (Figura 11).

Segundo Bonadiman e Nonenmacher (2007), o aluno do Ensino Médio

quando se depara com a área de Ciências e a maneira com que, muitas vezes,
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ela é trabalhada, se sente desanimado e carrega uma frustração consigo para

o futuro. É por isso que aulas expositivas, dinâmicas, com atividades práticas

que levam o aluno à compreensão de maneira simples e agradável, podem

levar ao apreço por conteúdos que antes não eram entendidos.

Figura 10- Porcentagem de alunos que pretendem fazer a prova do ENEM

Figura 11- Motivo pelo qual os alunos não farão o ENEM.

As aulas com a utilização de recursos didáticos, como recursos

audiovisuais, experimentos, entre outros, motivam o aprendizado dos alunos

(BITENCOURT et al., 2012). Os recursos didáticos têm caráter motivador na

aprendizagem dos alunos, podendo ser utilizados como facilitador do processo

ensino e aprendizagem. Mas, infelizmente, nem todos os professores utilizam

esses recursos, tendo em vista que muitos alunos responderam que nunca

tiveram contato com experimentos práticos na escola (Figura 12). O uso de
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recursos para expor matérias da área de ciências é algo que deve ser colocado

em prática, pois o conhecimento está interligado e não deve ser tratado de

forma fragmentada, o que permitirá ao aluno assimilar e unir conteúdos

(GHERARD E FILHO, 2012).

Figura 12- Alunos que tiveram aula com experimentos.

Ao serem indagados se gostam das aulas de Física e Química, 65% dos

alunos afirmaram que gostam de Física ou Química (Figura 13). Quando

questionados se eles têm dificuldades em aprender Física e Química, 54% dos

alunos responderam que têm dificuldades em aprender Física ou Química

(Figura 14). Como a principal dificuldade de aprendizado, os alunos afirmam

não conseguir interpretar as questões (Figura 15). Essa dificuldade de

interpretação pode ser explicada, muitas vezes, pela maneira que os conteúdos

são passados para os alunos. Os problemas são transmitidos de forma

mecânica, sem nenhum entendimento e assimilação ao cotidiano, geralmente o

aluno se perde nas fórmulas e não consegue reproduzir o que lhe foi mostrado

em sala de aula (FERNANDES, 1997).
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Figura 13-Apreciação dos alunos pelas aulas de Física e Química.

Figura 14- Dificuldade de aprendizado dos alunos.
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Figura 15- Motivo da dificuldade dos alunos no aprendizado de Física e
Química.

Muitos alunos (16%) alegam que as aulas são monótonas e cansativas

(Figura 21). Este índice pode estar ligado ao fato de muitos professores

priorizarem a utilização e memorização de fórmulas, cálculos e desvalorizarem

a experimentação e a construção do conhecimento científico, resultando em

dificuldades de assimilação e entendimento (BITENCOURT et al., 2012).

A maior parte dos alunos (76%) afirma que gostaria de estudar Física e

Química em sala de aula e em laboratório, pois esses recursos auxiliam no

entendimento e melhoram a motivação dos alunos (Figura 16). Neste contexto,

e com os dados apresentados, fortalecemos a necessidade da inclusão de

atividades práticas, que proporcionam aulas mais dinâmicas e com participação

ativa dos alunos.
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Figura 16-Modo como os alunos gostariam de estudar ciências.

Como pode ser observado no Gráfico da Figura 17, praticamente todos os

alunos (96%), afirmam que o contato com experimentos práticos melhora o

entendimento nas matérias. E todos os alunos acham que as escolas deveriam

ter mais contato com a universidade realizando atividades conjuntas (Figura

18). Trazer os alunos para o meio universitário, especialmente alunos de

escolas públicas, lhes permite adquirir novos horizontes, novos conhecimentos

e interesse pelo ensino superior. Grande parte dos alunos, 96%, afirmam que o

contato com experimentos nas escolas assim como foi feito na Universidade,

melhoraria o seu entendimento nas matérias como Física e Química (Figura

19). Além disso, todos os alunos afirmaram estar mais motivados a ingressar

um Ensino Superior após terem tido contato com a Universidade (Figura 20).

Figura 17- Opinião sobre a importância do contato com experimentos
práticos.
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Figura 18- Opinião sobre o contato das escolas com a Universidade.

Figura 19-Opinião sobre a melhora do entendimento de Física e Química.

Figura 20- Motivação do aluno em ingressar no Ensino Superior após

contato com a Universidade.
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5 CONCLUSÃO

Foi possível perceber que os alunos têm necessidade de novos métodos

de ensino. Aulas diferenciadas e que colocam o aluno em contato com o que

está sendo explicado, constroem o conhecimento e solidificam o aprendizado,

além de motivar.

Apesar de muitas escolas não disporem de laboratórios, isso não deve ser

considerado como um empecilho para o professor, pois os experimentos

podem ser realizados na própria sala de aula e com materiais de baixo custo,

como é o caso dos Kits didáticos que foram elaborados e que geraram ótimos

resultados.

Através dos questionários aplicados, foi possível notar que existem alunos

interessados em ingressar em uma Universidade, porém ainda se percebe a

necessidade de aulas mais dinâmicas que possam aumentar ainda mais este

percentual. Com isso, é possível facilitar a compreensão dos alunos em

matérias como Física e Química que são muito importantes para o ENEM, uma

vez que o menor desempenho do aluno no ENEM 2020 foi na área de Ciências

das Natureza (INEP, 2021).

Logo, os experimentos práticos produzidos neste trabalho,

proporcionaram uma ferramenta didática a mais para os professores e

despertaram interesse e entusiasmo dos estudantes. Além disso, o contato

com a universidade mostrou-se um estímulo para que os alunos se dediquem

aos estudos pensando no futuro universitário.
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RESUMO

Para lidar com graves danos ambientais resultantes de materiais plásticos de
embalagem, os filmes biodegradáveis que utilizam produtos naturais ganharam
considerável atenção. O trabalho buscou oferecer um caminho simples, rápido
e ecológico para construir filmes biodegradáveis usando acetato de celulose
(AC), ágar-ágar (AA) e curcumina (CUR). Foram analisadas as propriedades
físicas com a microscopia eletrônica de varredura (MEV), características
químicas com a espectroscopia de infravermelho transformado de Fourier (FT-IR),
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análises colorimétricas e compostos fenólicos totais dos filmes. Os resultados
mostraram que o AC apresentava maior compatibilidade com a CUR. Os dados
de FT-IR apresentaram que o composto ativo CUR, foi imobilizado em ambas
matrizes poliméricas. O filme de AA, mostrou-se com maior possibilidade de
liberação de substâncias ativas. Os resultados sugerem que estes filmes
compostos podem ser usados como materiais promissores para embalagens
de alimentos.

Palavras-Chave: Embalagens, filmes, acetato de celulose, ágar-ágar,

polímeros.

1 INTRODUÇÃO

As inovações desenvolvidas na área de embalagens de alimentos

são incentivadas pelas necessidades e exigências dos consumidores,

ocasionadas pelas novas perspectivas globais, como a preocupação com

melhoria da qualidade e segurança alimentar, além das exigências

regulatórias ambientais (FUERTES et al., 2016; MA; DU; WANG, 2017).

De acordo com o Índice de Desperdício de Alimentos 2021, apurado pela

Organização das Nações Unidas (ONU), cerca de 17% do total de alimentos

disponíveis no mundo, os equivalentes a 931 milhões de toneladas foram

desperdiçados no ano de 2019. Diante disso, os desenvolvimentos de novas

soluções de embalagens alimentícias possuem papel fundamental na redução

de tais danos, assim, embalagens inovadoras e com funções aperfeiçoadas

estão sendo constantemente estudadas.

Embalagens inteligentes, são aquelas capazes de monitorar o estado

dos alimentos, em tempo real, se comunicando com o consumidor sobre a

qualidade dos produtos (JANG; WON, 2014). Já as embalagens ativas

referem-se à incorporação de aditivos em sistemas de embalagem, que

interagem com os alimentos de forma a incorporar deliberadamente

componentes que liberam ou absorvem substâncias nos alimentos

embalados ou no ambiente em torno dos mesmos, com o objetivo de

manter ou ampliar a qualidade do produto, aumentando sua vida útil (FANG

et al., 2017; COMISSÃO EUROPEIA, 2009).

A curcumina (CUR), é um composto polifenólico extraído do açafrão-

da-terra e tem atraído atenção devido a suas desejáveis atividades
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biológicas e farmacológicas incluindo atividades antioxidantes e

antimicrobianas (DE CAMPOS et al., 2019; WU et al., 2019; XU et al., 2021).

Choi et al. (2018) desenvolveram um filme ativo através da

combinação de curcuma e gelatina, com capacidade antioxidante para

utilização em alimentos. Em outro trabalho Bojorges et al. (2020),

produziram um filme à base de alginato comestível produzido com curcuma,

como composto ativo, e concluíram que sua capacidade antioxidante possui

efeito importante para evitar a oxidação de lombo de porco fresco, lombo de

carne bovina e peito de frango. Já XU et al. (2021), realizaram diversas

análises físicas e químicas, em filmes de quitosana com adição de

curcumina, para fornecer informações sobre a afinidade de alimentos e

substâncias ativas para a aplicação em embalagens ativas de alimentos.

Diferentes materiais poliméricos podem ser utilizados no

desenvolvimento dessas embalagens, nesse estudo ao acetato de celulose

(AC) e o agar-ágar (AA) serão utilizados. O acetato de celulose destaca-se

por se tratar de um polímero biodegradável, oriundo da acetilação da

celulose é encontrado em abundância na natureza, seu uso como material

para produção de filmes, sendo sua aplicação extensamente divulgada em

trabalhos anteriores (FREITAS et al., 2020; GONÇALVES et al., 2019;

GONTIJO DE MELO et al., 2018; POLA et al., 2016; PULS; WILSON;

HÖLTER, 2011; WANG et al., 2020). O Ágar-Ágar é o principal componente

estrutural das paredes celulares de espécies de algas pertencentes à classe

Rhodophyceae (algas vermelhas), categorizado como um hidrocolóide,

constituído por dois polissacarídeos principais: agarose e agaropectina. A

agarose, fração gelificante, é constituída por unidades repetitivas de grupos

alternados de β-D-galactopyranose e 3,6-anhydro-α-l-galactopyranose. A

agaropectina possui estrutura semelhante a agarose, mas contém 5-10% de

ésteres sulfato e outros resíduos, tais como grupos metoxil e ácido pirúvico.

O objetivo deste estudo foi desenvolver filmes adicionados de CUR

em diferentes matrizes poliméricas (AC e AA), e avaliar suas características

químicas e físicas. Os filmes foram caracterizados por espectroscopia de

infravermelho transformado de Fourier (FTIR), microscopia eletrônica de

varredura (MEV), análise colorimétrica e análises de compostos fenólicos
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totais.

1.MATERIAIS E MÉTODOS

MATERIAIS
O acetato de celulose (GS = 2,5; MM = 2,024,000 g.mol -1) foi

disponibilizado pela Rhodia Solvay Group (Santo André, SP, Brasil). A

solução de acetona PA, o Folin-Ciocalteu, ácido gálico, carbonato de sódio,

etanol (95%) e o ágar-ágar foram comprados da Sigma-Aldrich (St. Louis,

MO, USA). O açafrão foi colhido na região de Viçosa (Viçosa, MG, BRASIL)

OBTENÇÃO DO EXTRATO DE CURCUMINA
O extrato bruto foi obtido do açafrão-da-terra, utilizando a técnica de

extração líquido-líquido e fazendo uso de um solvente extrator, seguida de

agitação em mesa agitadora e eliminação do solvente em rotaevaporador.

Pesou-se 1 grama de curcumina em frascos de Erlenmeyer e adição 10 mL

de acetona PA, deixado sob agitação por 24h. Após esse intervalo de tempo,

foi realizada a eliminação do solvente utilizando o rotaevaporador. O extrato

foi armazenado em frasco âmbar e congelado a -80ºC para posterior

utilização.

TEOR DE COMPOSTOS FENÓLICOS TOTAIS
A determinação do teor de compostos fenólicos totais dos extratos de

açafrão-da-terra foi realizada segundo a metodologia descrita por Singleton e

Rossi (1965). Os compostos fenólicos totais foram quantificados pelo método

espectrofotométrico de Folin-Ciocalteu, utilizando o ácido gálico como padrão

de referência. Em tubos de ensaio foram adicionados 0,6 mL de amostra do

extrato, 3 mL do reagente Folin-Ciocalteau diluído 1/10 e 2,4 mL de Na2CO3

7,5%, sob agitação. A mistura foi armazenada ao abrigo de luz por 1 hora.

Um tubo controle foi preparado contendo 0,6 mL do solvente etanol. A

absorvância foi medida a 760 nm utilizando um espectrofotômetro UV-VIS

(modelo) marca Shimadzu (Kyoto, Japão). Os resultados foram expressos em

mg de ácido gálico equivalente por mg de curcumina (mg EAG/ g de óleo).
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TEOR DE COMPOSTOS FENÓLICOS TOTAIS DOS FILMES
Os filmes de açafrão-da-terra, foram cortados em pequenos pedaços e

pesados. Em tubos de ensaio foram adicionados 1g de filme e 10 mL de

etanol 80%. A mistura foi agitada em vórtex durante 3 minutos e mantida em

repouso à temperatura ambiente por 3 horas. Em seguida, foi novamente

agitada por 3 min. O sobrenadante obtido foi analisado quanto ao teor de

fenólicos totais. Uma alíquota do sobrenadante (0,6 mL) foi misturada com 3

mL do reagente Folin-Ciocalteau diluído 1/10 e 2,4 mL de Na2CO3 7,5%, sob

agitação. A mistura foi armazenada ao abrigo de luz por 1 hora. Um tubo

controle foi preparado contendo 0,6 mL do solvente etanol. A absorvância foi

medida a 760 nm utilizando um espectrofotômetro UV-VIS (modelo) marca

Shimadzu (Kyoto, Japão). Os resultados foram expressos em mg de ácido

gálico equivalente por mg de óleo vegetal (mg EAG/g de curcumina).

PREPARO DOS FILMES
Filmes de Acetato de Celulose

Uma dispersão polimérica de AC e acetona na proporção de 1:10 (m/v),

foi preparada. A dispersão foi vedada e mantida em repouso por 24h.

Transcorrido o tempo, foi adicionado 5 mL de extrato de açafrão-da-terra,

após a homogeneização manual por 2 min, a dispersão polimérica foi vertida

em placas de Petri de 100 mm e a evaporação do solvente foi realizada em

temperatura ambiente. Os filmes foram armazenados sob vácuo em

embalagens de polietileno/nylon até o momento da sua utilização.

Filmes de ágar-ágar

Uma solução de 4% m/v de AA foi preparada dissolvendo-o em água

desionizada sob agitação constante a 60 °C. A dispersão foi então misturada

em 5 mL de extrato de açafrão-da-terra. A dispersão foi vertida em uma placa

de petri de 100 mm de diâmetro. Os filmes foram armazenados sob vácuo

em embalagens de polietileno/nylon até o momento da sua utilização.

MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV)
As micrografias dos filmes foram obtidas por meio do Microscópio

Eletrônico de Varredura (Modelo TM3000, Hitachi Hi-Tech). Amostras de

cada filme, com dimensões de (0,2 x 0,5 cm2), foram fixadas em stubs com
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auxílio de uma pinça em uma fita condutora dupla face de carbono (20 a 30

nm) (Camilloto et al., 2009). A tensão de aceleração de elétrons foi usada no

modo automático. A magnificação das imagens obtidas foi de 800x.

ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO (FT-IR)
Os espectros na região do infravermelho dos filmes foram obtidos com

auxílio do no equipamento FT-IR NICOLET 6700 (Thermo Sicientific), com 32

varreduras e resolução de 4 cm-1, operando em amplitude de 4000- 700 cm-1.

AVALIAÇÃO COLORIMÉTRICA DOS FILMES
Foi utilizado um colorímetro Hunter Lab (Colorquest® XE) para

determinar as coordenadas de cor, calibrado, no sistema de cor CIELAB,

onde L* representa a luminosidade, a*, o eixo vermelho-verde e b*, o eixo

amarelo-azul.

ANÁLISE ESTATÍSTICA
Os dados foram submetidos à Análise de Variância (ANOVA), e as

médias foram comparadas pelo teste de Tuker a 5%. Todas as análises

estatísticas foram realizadas com o programa estatístico Minitab, versão 17 e

OriginPro 8.5.

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO

ANÁLISE MORFOLÓGICA
As micrografias (MEV) da superfície dos filmes são exibidos na

Figura 1. O filme de AC (Figura 1. (c) apresentou uma superfície lisa e

homogênea. A incorporação de CUR (Figura 1 (d) não alterou

significativamente a superfície do filme, já que não há o aparecimento de

nenhum aglomerado de AC devido a alta compatibilidade entre os

componentes, já que ambos são hidrofóbicos Figura (a) e (b), porém há o

aparecimento de algumas irregularidades que são ocasionadas pelo alto

grau de cristalinidade de CUR (KULTERER et al., 2012; MA; DU; WANG,

2017). O filme AA (Figura 1 (a) exibiu uma superfície compacta e lisa, com

o aparecimento de poucas partículas e/ou aglomerados, ocasionados pela



ISBN 978-65-5941-373-7

30

não total dispersão do polímero com o solvente. Após a adição de CUR, a

micro-fase do filme era altamente heterogênea, devido ao grau de

imiscibilidade entre o polímero e CUR, ocasionando a coexistência de duas

fases: uma rica em AA e a outra em CUR, esse fato ocorre devido a baixa

compatibilidade entre os componentes, visto que a curcumina, composto

majoritário no açafrão-da-terra, é hidrofóbico e AA altamente hidrofílico, o

que pode ser observado na Figura 2 (a) e (c). (QIAO et al., 2019;

SNEHARANI, 2016).

Figura 1 – Imagens da estrutura morfológica dos filmes de AA (a), AA/CUR

(b), AC (c) e AC/CUR (d).
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Figura 2 – Estruturas químicas de CUR (a); AC (b) e AA (c).

Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FT-IR)

Figura 3 – Imagens dos espectros de FT-IR dos filmes de AA e AA/CUR.
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Analisando a Figura 3, observam-se que os picos próximos da

vibração de alongamento -OH, atribuídos ao alongamento de vibrações de

grupos hidroxis livres, inter e intra-moleculares do filme de AA a 3392cm−1

mudou-se para 3367cm−1, com a adição de curcumina, além disso, a

intensidade diminuiu, esse resultado provavelmente foi atribuído à interação

das ligações de hidrogênio entre a matriz polimérica e a curcumina, já que

CUR é um composto hidrofóbico e sua adição enfraqueceu a interação de

ligação de hidrogênio (ZHANG et al., 2021). As bandas observadas a 2931

e 2856 cm−1 foram atribuídas aos grupos metoxi da estrutura da molécula

(EL-HEFIAN; NASEF; YAHAYA, 2012; HONG et al., 2016). O surgimento do

pico em 1741cm-1 é provavelmente devido a uma mudança nas vibrações

de C=C, presente na curcumina. A ~1637 cm-1 há a presença de um pico,

em ambos filmes (AA e AA/CUR), causado pelo alongamento da ligação

conjugada de peptídeos formada por grupos de amina (NH) e acetona (CO)

(WU et al., 2009). O pico é de 1373 cm−1 corresponde ao éster de sulfato.

O pico 1068,1041 e 935 cm−1, corresponde à vibração alongamento de

C=O de 3,6-anidrogalactose (KANMANI; RHIM, 2014; PEREIRA; GHEDA;

RIBEIRO-CLARO, 2013).

Figura 4 – Imagens dos espectros de FT-IR dos filmes de AC e AC/CUR.
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Nos espectros de AC e AC/CUR (Figura 4), observam-se picos

característicos de acetato de celulose em 1745, 1639,1430 e 1371 cm-1, que

correspondem ao estiramento do éster carbonílico, à deformação de C=C, à

deformação angular assimétrica CH3 e à angular simétrica CH3,

respetivamente (MOHAMAD et al., 2012; RODRIGUES FILHO et al., 2008;

SCHMIDT et al., 2019). Os grandes picos em 1234 cm-1 e 1049 cm-1

representam o alongamento de C-O do grupo acetil e ao estiramento

simétrico de álcool primário da molécula de AC (BARBOSA, 2007;

RODRÍGUEZ et al., 2015). Quando adicionado CUR no filme observa-se

claramente o aparecimento duas bandas próximas a 3600 cm-1, que são

atribuídas à vibração de alongamento do grupo hidroxílico, além disso, há o

aparecimento de um pico em torno de 2931 cm-1, correspondente a

vibrações de alongamento de CH3. A frequência de alongamento de C=O,

as vibrações de CH3 e CH2 e a frequência de alongamento assimétrico C-O-

C de éteres, podem ser observadas em ~ 1745, 1373, 1440 e 1232 cm-1,

ao qual também são encontradas no espectro do filme sem adição de CUR,

porém há a intensificação de todos os picos. Assim pode-se considerar que

houve mudança considerável no espectro FT‐IR de AC após a incorporação

da curcumina, sugerindo a interação entre ambos (JUHAIMAN, 2016;

SIREGAR; MARTONO; ROHMAN, 2018).

ANÁLISE COLORIMÉTRICA

Em relação aos parâmetros de cor (Tabela 1) avaliados filmes, é

possível perceber que os parâmetros a*, h* e opacidade se diferenciaram

estatisticamente. O valor de a* do filme de AC apresentou resultado

negativo (tendência para o verde), já o filme de AA demonstrou resultado

positivo (tendência para o vermelho), em concomitância o valor do ângulo

h* (hue*) para AC, se aproximou do verde e vermelho para AA. Esses

valores demonstram que os filmes desenvolvidos com AC eram mais

transparentes, concordando com o valor de opacidade, fato oposto ao

observado pelos filmes com matriz polimérica de ágar-ágar.
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Tabela 1- Parâmetros de cor para os filmes de AC/CUR e AA/CUR.

Parâmetros de
cor AC AA
L* 59,466±1,759a 60,923±0,553a
a* -22,297±0,979a 11,231± 0,855b
b* 62,197±2,119a 58,628±2,026a
C* 66,077±2,280a 59,739±2,135a
h* 109,719±0,580a 79,022±0,447b

Opacidade 11,342±1,229a 32,463±1,282b

* Médias seguidas com mesma letra, na linha, não diferem entre si, pelo teste de Tukey

(p≤0,05). Os dados (média±padrão) resultam de três réplicas. Fonte: Elaborado pelos autores

(2021).

A diminuição de opacidade dos filmes de AA, pode ser atribuída à

baixa interação entre CUR a matriz polimérica. Particularmente, as

moléculas dispersas aleatoriamente de CUR e o polímero, bloquearam a

transmissão de luz, fato que pode ser observado nas imagens de MEV (LIU

et al., 2018). Também é possível que a presença de água nos filmes tenha

causado aumento da absorção dos raios de luz, o que possivelmente

reduziu a transparência dos filmes.

Os resultados sugerem que os filmes de AC podem potencialmente

ser usados como embalagens de alimentos quando a transparência é

desejável, porém, para evitar deterioração oxidativa, descoloração, perda

de compostos e não-desenvolvimento do off-flavor, os filmes com AA são

indicados por apresentarem menos características de transparência (DICK

et al., 2015).

COMPOSTOS FENÓLICOS TOTAIS DO EXTRATO E DOS FILMES
Os compostos fenólicos possuem papel importante como metabólitos

essenciais para o crescimento e reprodução das plantas, além de serem

importantes fontes de antioxidantes que atuam como agentes redutores e

doadores de hidrogênio (MENESES et al., 2013). Estudos indicam também

que os compostos fenólicos podem danificar paredes celulares e coberturas

externas de bactérias, a fim de penetrar essas células, afetando assim suas

vias metabólicas (MARINO; BERSANI; COMI, 2001).

A determinação dos compostos fenólicos totais do extrato de

curcuma, apresentou resultado de 95,6 ± 0,000839 mg AG/ g. Esse



ISBN 978-65-5941-373-7

35

resultado é positivo e apresenta elevada concentração, visto que

maioritariamente os compostos fenólicos presentes no extrato são solúveis

em etanol, devido à presença de grupos OH na molécula. Um estudo

desenvolvido por Shen e Ji, (2012), indicou que a acetona é o solvente mais

indicado para extração, pois, os principais compostos fenólicos são feitos de

longa cadeia não polar com ligações covalentes de carbono-carbono com

um grupo fenólico ligado às duas extremidades, assim a estrutura permite

dissolver-se mais livremente em acetona com menor polaridade, seguido

por etanol, metanol e apenas parcialmente na água devido à alta polaridade

da água.

Heyat e Sabri, (2016), demonstrou que a extração de curcuma com

etanol, apresentou valor médio de 61,669, e Sepahpour et al., (2018),

encontrou valor de 172,1 mg GAE/ g, com o mesmo solvente.

Os filmes de AC apresentaram 58,98 ± 0,00379 mg AG/ g, já os

filmes de AA 61,30 ± 0,00012 mg AG/ g, para uma mesma concentração de

extrato adicionado. Esses resultados confirmam possivelmente uma maior

capacidade antioxidante para os filmes desenvolvidos com ágar-ágar, tal

fato se deve, já que não há menor compatibilidade entre o extrato e o

biopolímero, portanto a CUR ficará livre na matriz polimérica, podendo

facilmente exsudar, o que pode ser evidenciado nas imagens de MEV. Além

disso, outro ponto a ser considerado é o potencial químico (µi). Uma

diferença no potencial químico, é a força motriz que indicará a migração de

espécies químicas correspondentes de regiões de alto potencial químico

para regiões de menor potencial químico, portanto há tendência de as

moléculas permanecerem onde seu µi é menor, assim podemos concluir

que as interações entre CUR e ágar-ágar são menos favoráveis, pois

apresentam menor estabilidade, quando comparadas que entre as

moléculas de CUR e CUR (CHEN, 2019).

3. CONCLUSÕES

As diferentes técnicas analíticas utilizadas para estudar as interações

entre as matrizes poliméricas e CUR, mostraram que a ligação entre CUR e

AA é desfavorecida, devido suas diferentes propriedades químicas. No
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entanto, a interação entre CUR e AC apresentou alta compatibilidade.

Este trabalho forneceu informações importantes para a aplicação de

ambos filmes no desenvolvimento de embalagens ativas para estender a vida

útil de alimentos.
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RESUMO
O Brownie é um bolo de chocolate com textura entre o bolo de chocolate e o
cookie. De origem americana, o consumo deste alimento tem aumentado
consideravelmente no Brasil. O presente estudo teve como objetivo avaliar o
efeito das diferentes concentrações de farinha de trigo integral na aceitação
sensorial de brownies a fim de oferecer um alimento mais saudável para os
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consumidores. Foram elaborados quatro brownies com diferentes
concentrações de farinha de trigo integral (0%, 8%, 16% e 24%). Para a
determinação da composição nutricional, foram utilizadas as Tabelas de
Composição de Alimentos. A análise sensorial foi realizada com 121
provadores (alunos, funcionários e professores da Universidade Federal de
Ouro Preto, MG). Por fim, foi realizada uma análise de custo das preparações.
Os brownies que apresentaram melhor aceitação foram elaborados com 8% de
farinha de trigo integral (A2), mostrando que, embora a farinha integral tenha
propriedades importantes à melhoria da alimentação, quando usada em
maiores concentrações, perde-se a adesão por parte do consumidor. A2
também apresentou composição nutricional satisfatória e preço não muito
elevado em relação à formulação A1 - padrão. Com isso, nota-se que é
possível preparar brownies com diferentes concentrações de farinha de trigo
integral, porém com algumas ressalvas quanto à quantidade desta.
PALAVRAS-CHAVE: alimentos funcionais, análise sensorial, custos,

composição nutricional.

1. INTRODUÇÃO

Certos alimentos têm demonstrado maior aceitação por parte da

população tanto pelo seu sabor quanto pelos benefícios que oferecem à saúde.

São exemplos os cupcakes, os brownies, entre outros. Os consumidores

aprimoraram os seus sentidos e escolhem os alimentos que apresentam

facilidade de manipulação e de preparo, bem como a possibilidade de consumo

instantâneo (PROENÇA, 2010).

A alimentação está diretamente relacionada à manutenção da saúde, o

que torna os consumidores mais críticos e metódicos no momento de escolher

quais ingredientes fará parte da sua alimentação. Com isso, a indústria

revolucionou os seus meios de produção e, atualmente, são produzidos

alimentos enriquecidos (com adição de vitaminas e minerais) e com adição de

componentes que promovem a adequação do alimento às necessidades diárias

e fisiológicas do organismo humano (alimentos funcionais) (BRASIL, 1999).

Atualmente, percebe-se que os consumidores procuram produtos

naturais ou que beneficiam mais a saúde, almejando a prevenção de doenças.

Com isso, surgem os alimentos funcionais que proporcionam efeitos benéficos à

saúde dos indivíduos, fornecendo nutrição básica e permitindo a promoção da

saúde(SILVA; BERALDO; DEMATEI, 2009).

Para Moraes e Colla (2006), “os alimentos funcionais fazem parte de uma

nova concepção de alimentos, lançada pelo Japão na década de 80, por meio
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de um programa do governo que tinha como objetivo desenvolver alimentos

saudáveis para uma população que envelhecia e apresentava uma grande

expectativa de vida”. Assume-se que esses alimentos devam apresentar

propriedades benéficas, além de propriedades nutricionais básicas. Eles

regulam as funções corporais e auxiliam na proteção contra doenças como

hipertensão, diabetes, câncer, osteoporose e coronariopatias. São exemplos de

ingredientes funcionais aprovados pela ANVISA os ácidos graxos, os

carotenoides, as fibras alimentares, os fitoesterois, a proteína da soja e

probióticos, que podem ser encontrados em alimentos como, aveia, soja,

linhaça e tomate (BRASIL, 1999).

Com isso, a análise e a determinação da quantidade a ser utilizada destes

ingredientes e dos níveis mínimos e máximos de ingestão com garantia de

eficácia e sem risco de toxicidade é essencial para o consumo seguro e benéfico

dos alimentos funcionais. Embora representem um meio de alcançar uma vida

mais saudável sem renunciar à satisfação e ao sabor de certos alimentos, esses

parâmetros devem ser determinados, principalmente na atual conjuntura, em

que a industrialização em massa domina o mercado de alimentos (FRANCO,

2006).

Um produto de panificação que vem sendo consumido pela população

mundial é o brownie, um bolo de chocolate originário dos Estados Unidos

produzido sem adição de fermento e que apresenta maior consistência que um

bolo comum. A receita do brownie tem sido adaptada para satisfazer o gosto e

o desejo dos consumidores mais exigentes, ora com a adição de algum

ingrediente que adicione funcionalidade (ex: fibras), ou com a supressão de

algum ingrediente que não apresenta funcionalidade, como, por exemplo, o

glúten que pode causar intolerância alimentar em algumas pessoas (SIMON,

2014).

O brownie é um bolo de chocolate que apresenta textura entre o bolo de

chocolate e o cookie, de origem americana. Tem na sua composição pedaços

de castanha ou nozes e de chocolate, sendo um dos produtos de panificação

que tem ganhado destaque entre quem o consome (FELICIO, 2011). A massa

do brownie não requer a mesma incorporação de ar que um bolo comum, pois

deve formar uma camada densa e cremosa por dentro e apresentar mais firmeza

na camada superficial (SIMON, 2014).
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Sendo assim, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar o efeito das diferentes

concentrações de farinha de trigo integral na aceitação sensorial de brownies a

fim de oferecer um alimento mais saudável para os consumidores.

2. METODOLOGIA

Em pesquisa realizada anteriormente no Laboratório de Técnica Dietética

da Escola de Nutrição - ENUT/UFOP por Umbelino (2017), na qual foram

elaborados quatro brownies com diferentes tipos de açúcares. De acordo com

os resultados da análise sensorial, o brownie que obteve a melhor aceitação foi o

que continha açúcar mascavo. Para esse trabalho utilizou-se o brownie com

açúcar mascavo, o qual foi confeccionado com diferentes concentrações de

farinha de trigo integral (0%, 8%, 16% e 24%) em substituição à farinha de trigo

branca. Na Tabela 1 encontram-se os ingredientes básicos que foram utilizados

para confecção de uma receita de cada formulação.

Tabela 1. Ingredientes e quantidades utilizadas na produção dos brownies com 0, 8, 16 e 24%
defarinha de trigo integral

Ingredientes Quantidades(g)
Açúcar mascavo 110
Ovos 96
Beterraba 60

Chocolate 70% cacau 60

Farinha de linhaça 60

Óleo de canola 50

Cacau 100% em pó 30

Castanha do Pará em pedaços 30

Raspas de limão 6

Essência de baunilha 2,5

Fonte: Umbelino (2017).

Na Tabela 2 encontram-se as quantidades de farinha de trigo integral

adicionada nas 4 formulações de brownies com 0, 8, 16 e 24%.



ISBN 978-65-5941-373-7

44

Tabela 2. Proporções das diferentes concentrações de farinha de trigo integral utilizadas nas
formulações dos brownies

Formulações Porcentagem de farinha de
trigo integral (%)

Quantidade(g)

A1 0 0
A2 8 46
A3 16 92
A4 24 138
Fonte: próprio autor.

Posteriormente, foram elaboradas fichas técnicas de preparo com peso,

fator de correção, modo e tempo de preparo, rendimento de cada brownie.

Os brownies elaborados foram analisados quanto aos teores de energia,

carboidratos, proteínas, lipídios, colesterol, fibras, ácidos graxos saturado,

monoinsaturado e poliinsaturado, vitaminas A, B1, B2, B3, B6, C, magnésio,

ferro, sódio, potássio e zinco.

Para a determinação da composição nutricional, foram utilizadas a

Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (UNICAMP, 2011), a Tabela de

Composição Química de Alimentos (FRANCO, 2008), a Tabela de Composição

de Alimentos (PHILIPPI, 2008).

Para o cálculo dos custos das formulações realizou-se uma pesquisa em

mercados próximos à UFOP, na cidade de Ouro Preto-MG, com a finalidade de

comparar o custo das formulações elaboradas.

A análise sensorial foi realizada no Laboratório de Análise Sensorial da

ENUT, contando com 121 provadores (alunos, funcionários e professores da

UFOP). Todos os procedimentos foram realizados e aprovados pelo Comitê de

Ética em Pesquisa da FUMEC/MG, sob o parecer no 2.086.304 de 28/05/2017.

Primeiramente, os provadores foram orientados quanto ao objetivo do estudo,

seguido da leitura e preenchimento do Termo de Consentimento Livre e

Esclarecido (TCLE). Após o preenchimento do TCLE, os provadores foram

encaminhados a cabines individuais onde foram orientados sobre como a

degustação deveria ser feita e a forma correta de preenchimento da ficha de

avaliação e em seguida realizaram-se as análises das amostras.

Foi realizado o teste de aceitação e os atributos avaliados (aparência,

sabor, consistência, cor e impressão global) foram julgados por meio de uma

escala hedônica estruturada de 9 pontos (1=desgostei extremamente a 9=gostei
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extremamente). Avaliou-se também a escala do ideal em relação à doçura e à

consistência (-4 extremamente menos doce/consistente que o ideal, +4

extremamente mais doce/consistente que o ideal) e intenção de compra

(1=Certamente não compraria a 5=certamente compraria) das amostras de

brownie (STONE; SIDEL, 1985).

Para a análise sensorial, cada provador recebeu uma bandeja preta com

4 amostras de peso médio de 10 g cada, porcionadas em copinhos

enumerados de forma codificada, sendo que todas apareceram em número igual

de vezes e em blocos aleatórios e um copo de água.

Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado para a realização

deste trabalho. Para avaliar os parâmetros propostos, foi realizado teste de

médias (Tukey), com 5% de significância em software Sisvar (FERREIRA, 2014)

para as avaliações sensoriais das diferentes formulações dos brownies.

Para correlacionar os parâmetros sensoriais fez-se também o mapa de

preferência interno, obtido por PARAFAC em software senso maker versão 1.0

(NUNES; PINHEIRO, 2012).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na tabela 3 percebe-se que os valores de energia, carboidratos,

proteínas, lipídios, colesterol e fibras diminuíram da formulação A1 para a

formulação A2, quando houve a adição de 8% de farinha de trigo integral.

Tabela 3. Valor energético e composição de carboidrato, proteína, lipídeo e fibras em 100g dos
brownies A1, A2, A3 e A4

Formulações Valor
Energético(Kcal)

Carboidratos
(g)

Proteínas
(g)

Lipídios
(g)

Colesterol
(mg)

Fibras
(g)

A1 482,3 38,4 10,5 31,9 91,4 9,0

A2 399,8 36,1 9,1 24,3 69,5 8,5

A3 371,2 36,9 8,7 21,0 59,5 8,7

A4 426,6 45,8 10,3 22,5 63,5 10,7
A1 = 0% de farinha de trigo integral; A2 = 8% de farinha de trigo integral; A3 = 16% de farinha
de trigo integral; A4 = 24% de farinha de trigo integral

Fonte: próprio autor.

Com a adição de 16% de farinha de trigo integral, diminuíram os valores

de energia, proteína, lipídio e colesterol e teve aumento de fibras em quantidades
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equivalentes a amostra A2. O valor energético deve-se ao fato da farinha de

linhaça ser mais calórica que a farinha de trigo integral, sendo que em 100g de

farinha de linhaça tem-se 495 kcal, enquanto na farinha de trigo integral, em 100g

tem-se 339 kcal (UNICAMP, 2011), levando também, em consideração o

rendimento da formulação. Já na amostra A4, houve o aumento de valor

energético, carboidrato, proteína e fibras em relação às amostras A2 e A3.

Esperava-se que, quanto mais farinha de trigo integral fosse adicionada,

maiores seriam os valores energéticos e, consequentemente, os valores de

carboidrato.

No entanto, tem-se que o amido é o componente mais relevante do trigo

e suas variações no conteúdo de proteína e de carboidrato da massa são

conhecidos como fatores que são influenciados pela absorção da água, além

das farinhas integrais afetarem negativamente a formação e as propriedades

físicas do glúten. E quanto aos lipídios são componentes minoritários da farinha

de trigo integral e, portanto, são encontrados em menores quantidades (ORO,

2013). Isso explica sua diminuição quando é adicionada farinha de trigo integral.

Em adição, as formulações elaboradas são consideradas de “alto teor de

fibra”, de acordo com a resolução RDC n° 54/2012 (BRASIL, 2012), a qual

preconiza que 100 g de formulação deve ter no mínimo 6 g de fibras. A

formulação A4 foi a que apresentou maior quantidade de fibras, sendo a com

maior concentração de farinha de trigo integral. Segundo Russo et al. (2012), a

adição da farinha de trigo integral e farinha de linhaça na confecção de

alimentos promove o aumento da ingestão de fibras.

Já em relação ao teor de ácidos graxos, à medida que a farinha de trigo

integral foi adicionada, houve reduções dos mesmos nas amostras, quando foi

adicionada farinha de trigo integral, onde os valores das amostras A3 e A4

oscilaram devido ao rendimento da formulação; conforme apresentado na

Tabela 4.
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Tabela 4. Composição de ácidos graxos em 100 g das formulações testadas A1,A2, A3 e A4

Formulações
Ác. graxo

saturado (g)
Ác. graxo

monoinsat. (g)
Ácido graxo
poliinsat. (g)

Ácido graxo
ômega 3 (g)

Ácido graxo
ômega 6 (g)

A1 7,3 12,3 8,8 0,9 4,7

A2 5,5 9,3 6,7 0,7 3,6

A3 4,8 8,0 3,8 0,6 3,1

A4 5,1 8,5 6,2 0,6 3,3
A1 = 0% de farinha de trigo integral; A2 = 8% de farinha de trigo integral; A3 = 16% de farinha
de trigo integral; A4 = 24% de farinha de trigo integral

Fonte: próprio autor.

Segundo a RDC nº 54 de 2012 (BRASIL, 2012), os brownies elaborados

são considerados com “alto conteúdo de ácidos graxos ômega 3 e 6”. Isso pode

ser justificado pela utilização de ingredientes como a farinha de linhaça e o óleo

de canola, os quais são fontes desses nutrientes. Nos dias atuais, observa-se

crescente demanda no consumo de óleo de canola, em função da sua excelente

composição de ácidos graxos. O óleo de canola contém em média 7% de ácidos

graxos saturados, ou seja, cerca de metade utilizada no azeite de oliva, no óleo

de soja e no óleo de milho. Além disto, apresentam altos níveis de ácido graxos

monoinsaturados, principalmente o ácido oleico (BAKCS, 2011). Isso é de

fundamental importância para a saúde, pois o organismo humano é incapaz de

sintetizar esses nutrientes e, no entanto, devem ser supridos pelos alimentos por

serem essenciais ao metabolismo (CUPERSMID et al., 2012). De acordo com a

TACO (UNICAMP, 2011), 100g de semente de linhaça contém 4,2 g de ácidos

graxos saturados, 7,1 g de monoinsaturados e 25,3 g de poliinsaturados.

Os ácidos graxos ômega 3 e 6 são essenciais para manter as membranas

celulares, as funções cerebrais e a transmissão de impulsos nervosos em

condições normais. Eles têm participação na transferência do oxigênio

atmosférico para o plasma sanguíneo, na síntese da hemoglobina e na divisão

celular, além de terem importante papel no tratamento de desordens

imunológicas, doenças cardiovasculares e inflamatórias (MARTIN, 2006).

Contudo, a formulação A4 apresentou menor quantidade de ácidos

graxos, em relação a A1, isso devido ao acréscimo de mais farinha de trigo

integral, mantendo a proporção de farinha de linhaça, uma fonte importante de
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ácido linolênico. A massa tornou-se mais densa, levando a um menor

rendimento. Segundo Borges (2009), uma das principais características para a

fabricação de diferentes produtos é a força da massa, que está relacionada

tanto com a qualidade quanto a quantidade das proteínas formadoras de glúten.

O glúten neste caso é importante para garantir o aumento da força da massa

com uma propriedade viscoelástica.

Quanto ao teor de sódio (Tabela 5), as formulações A2, A3 e A4

apresentaram conteúdo “muito baixo de sódio” (máximo de 40 mg/ 100 g)

(BRASIL, 2012). Hábitos alimentares como o consumo excessivo de sal, levam

a doenças cardiovasculares, principalmente hipertensão arterial sistêmica que

pode levar à morte. Sendo assim, deve ser reduzido o consumo de sal

adicionado às formulações, como também o consumo de produtos

industrializados deve ser diminuído (Santos, 2017). De acordo com a OMS

(2003), deve-se restringir o consumo de sal para menos de 5 g/ dia.

Tabela 5. Composição de minerais em 100g das formulações testadas A1, A2, A3 e A4

Formulações Magnésio
(mg)

Ferro
(mg)

Sódio
(mg)

Potássio
(mg)

Zinco
(mg)

A1 60,2 3,7 55,8 306,5 0,8

A2 56,9 2,9 42,4 233,0 0,6

A3 58,4 1,1 36,3 199,7 0,6

A4 72,6 2,9 38,8 213,0 0,6
A1 = 0% de farinha de trigo integral; A2 = 8% de farinha de trigo integral; A3 = 16% de farinha
de trigo integral; A4 = 24% de farinha de trigo integral

Fonte: próprio autor.

A quantidade de magnésio é maior na formulação A4, tendo aumentado

gradativamente, à medida que se foi adicionando mais farinha de trigo integral.

Já as quantidades dos outros minerais diminuíram. Segundo a TACO

(UNICAMP, 2011), 100 g de farinha de trigo integral contém 120 mg de

magnésio, enquanto a farinha de trigo normal possui apenas 31 mg. Isso justifica

o aumento proporcional da quantidade de magnésio nos brownies.

As formulações foram consideradas fonte de vitaminas, como tiamina e

niacina, em A2, A3 e A4, uma vez que apresentaram quantidades superiores a

15% da DRIS (BRASIL, 2012). Na Tabela 6, foi descrita a composição de
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vitaminas em 100g das formulações, onde se nota a diminuição de retinol,

riboflavina e vitamina C de A1 para A4. Houve aumento da tiamina, a

piridoxina não se alterou e a niacina teve um aumento considerável a partir

de A2, quando houve adição de farinha de trigo integral (8%). Esses dados

comprovam que a farinha de trigo integral tem quantidades elevadas de niacina

(MIRANDA, 2006). As vitaminas são essenciais nos processos biológicos e,

por não serem sintetizadas pelo organismo, necessitam ser adquiridas pela

dieta (BARTHUS, 2007). A importância nutricional das vitaminas consiste na

diminuição da incidência de morbidade e mortalidade principalmente infantil,

favorecendo o crescimento, o desenvolvimento e o sistema imunológico,

prevenindo doenças infecciosas (VAZ, 2017).

Tabela 6. Composição de vitaminas em 100g das formulações testadas A1, A2,A3 e A4

Formulações Retinol
(mcg)

Tiamina
(mg)

Riboflavina
(mg)

Piridoxina
(mg)

Niacina
(mg)

Vitamina C
(mg)

A1 20,3 0,2 0,2 0,1 0,2 1,1

A2 15,4 0,2 0,1 0,1 374,1 0,8

A3 13,2 0,3 0,1 0,1 641,2 0,7

A4 14,1 0,3 0,1 0,1 1026,2 0,8
A1 = 0% de farinha de trigo integral; A2 = 8% de farinha de trigo integral; A3 = 16% de farinha
de trigo integral; A4 = 24% de farinha de trigo integral
Fonte: próprio autor.

Na tabela 7 estão especificados os valores calculados para 100 g de

brownie e para o preparo de uma receita.

Tabela 7. Comparação do custo total e de 100g dos brownies

Formulações Rendimento
(g)

Custo (R$)______
100g Total

A1 374 9,90 37,02

A2 492 7,63 37,58

A3 574 6,64 38,14
A4 538 7,19 38,70

A1 = 0% de farinha de trigo integral; A2 = 8% de farinha de trigo integral; A3 = 16% de farinha
de trigo integral; A4 = 24% de farinha de trigo integral

Fonte: próprio autor.
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Ao analisar o custo das formulações, tendo o custo total, nota-se que a A4

foi mais dispendiosa em relação às demais, sendo a produzida com maior

quantidade de farinha de trigo integral. Embora A4 tenha um custo mais

elevado, em termos de propriedades e benefícios nutricionais ela é a que

apresenta maiores teores de fibras, proteínas, magnésio e niacina.

A análise sensorial foi realizada durante um dia, no período de 9 às 14 h.

A idade dos provadores situou-se entre 18 e 60 anos, eram de ambos os

gêneros, tendo maior participação do gênero feminino (80%).

Os resultados da análise sensorial quanto aos atributos aparência, sabor,

consistência, cor e impressão global encontram-se na Tabela 8.

Tabela 8. Avaliação sensorial quanto aos atributos aparência, sabor, consistência, cor e
impressão global dos brownies A1, A2, A3 e A4

Formulações Aparência Sabor Consistência Cor Impressão
global

A1 7,54 a 6,66 a 7,33a 7,83a 6,82 b

A2 7,50 a 7,04 a 7,22a 7,65a 7,27 a

A3 7,33a 6,19 b 6,70b 7,47a 6,60 b

A4 6,97b 5,30c 6,21c 7,07 b 6,02 c

A1 = 0% de farinha de trigo integral; A2 = 8% de farinha de trigo integral; A3 = 16% de farinha
de trigo integral; A4 = 24% de farinha de trigo integral.
Médias seguidas da mesma letra, nas colunas, não diferem estatisticamente entre si, pelo Teste
de Tukey a 5% de probabilidade.

Fonte: próprio autor.

Quanto à aparência, observa-se que não houve diferença estatística

entre A1, A2 e A3, situando-se entre os termos hedônicos ‘’gostei

moderadamente” e ‘’gostei muito”, somente em relação a A4, a qual apresentou

a menor média em comparação com as outras formulações. A aparência é o

fator que determina o rápido reconhecimento e avaliação visual antecipada do

estado do alimento, conforme exposto por Silva (2006), sendo importante

preservar, principalmente, a integridade, a forma e apresentação do produto,

podendo até incluir decorações para seduzir o consumidor. Nota-se, então, que,

quanto maior a quantidade de farinha de trigo integral, menos atrativo fica o

produto no que tange à aparência.

Quanto ao sabor, verificou-se que a formulação A4 também obteve menor
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aceitação e difere estatisticamente de A1 e A2 situando-se entre os termos

hedônicos ‘indiferente” e “gostei ligeiramente”. Pode-se dizer que o sabor não

alterou significativamente com o acréscimo de uma quantidade reduzida (8%)

de farinha de trigo integral.

Já para a consistência, A4 apresentou menor aceitabilidade, e diferiu

estatisticamente das outras formulações. A principal exigência para que a

massa fique adequada, dependendo do tipo de bolo a ser feito, é que a mistura

tenha quantidades suficientes de proteínas da clara do ovo, para que, durante

o forneamento, esta proteína possa espalhar sobre os componentes da

farinha. Caso isso não ocorra, o resultado será uma massa compacta e de

baixo volume (BORGES, 2006), o que de fato aconteceu com a formulação A4.

Quanto mais farinha de trigo integral foi acrescentada, mais a massa

ficou compacta. Já A1 e A2 não diferiram estatisticamente, tendo obtido a

melhor aceitabilidade entre as quatro formulações.

Alguns estudos mostraram que com a substituição de farinha de trigo

branca por diferentes porcentagens de farinha de quinoa em pães, bolos e

biscoitos, foram obtidos resultados satisfatórios nas porcentagens entre 5 e 10%

(SILVA, 2010).

Sabe-se que o conteúdo de fibras em um alimento tem relação direta com

a alteração do seu sabor e textura, levando à diminuição do seu consumo

(OLIVEIRA; PIROZI; BORGES, 2007). Pode ser este o motivo pelo qual a

formulação A4 apresentou menor aceitabilidade em relação à aparência e gosto.

Produtos com altos teores de fibras não possuem uma boa aceitação pelos

consumidores, devido às alterações nas características como a textura, o sabor

e a cor (BORGES, 2009). No entanto, observou-se que a formulação A4, mesmo

não sendo aceita sensorialmente, situou-se entre os termos hedônicos “gostei

ligeiramente” e “gostei moderadamente”, exceto para o atributo sabor.

Para os provadores, as formulações A1, A2 e A3 obtiveram maior

aceitação quanto à cor e não diferiram estatisticamente entre si.

A formulação A2, no que diz respeito à impressão global, foi a que

apresentou maior aceitabilidade, em detrimento de A4. Contudo, as formulações

A1, A3 e A4 diferem estatisticamente da A2.

A Tabela 9 apresenta os resultados dos atributos ideais de doçura, de

consistência e intenção de compra.
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Tabela 9. Análise sensorial dos atributos ideal de doçura, ideal de consistência e intenção de
compra

Amostra Ideal de doçura Ideal de consistência Intenção decompra
A1 -0,24ª 0,14 3,59a
A2 0,04ª 0,30 3,77a

A3 -0,37ª 0,16 3,22b

A4 -0,73b 0,12 2,73c

A1 = 0% de farinha de trigo integral; A2 = 8% de farinha de trigo integral; A3 = 16% de farinha
de trigo integral; A4 = 24% de farinha de trigo integral.
Médias seguidas da mesma letra, nas colunas, não diferem estatisticamente entre si, pelo Teste
de Tukey a 5% de probabilidade.

Fonte: próprio autor.

Pode-se observar que quanto ao quesito “ideal de doçura”, as amostras

A1, A2 e A3 não apresentaram diferença estatística entre si, ou seja; o acréscimo

de farinha de trigo integral, não levou a alteração perceptível de doçura por

parte dos provadores.

Quanto ao ideal de consistência, notou-se que as formulações não

apresentaram diferença estatística entre si.

Finalmente, quanto à intenção de compra, os provadores demonstraram

maior intencionalidade perante as formulações A1 e A2 que apresentavam 0 e

8% de farinha de trigo integral, respectivamente. A formulação A4 apresentou a

intenção de compra entre os termos “provavelmente compraria” e “não sei se

compraria”.

Muito embora a formulação A4 seja a que apresentou maiores benefícios,

como maior teor de fibras, vitaminas tiamina e niacina, e magnésio, por ser

constituída de uma quantidade maior de farinha de trigo integral, foi a menos

aceita pela análise sensorial. A farinha de trigo integral é rica em fibras e

compostos fitoquímicos com ação bioativa, porém, o seu consumo é menor, uma

vez que a presença das camadas externas dos grãos afeta a qualidade do

produto final em termos de textura, aparência e sabor (BOITA et al., 2015). Além

disso, a formulação A4 apresenta maior teor de fibras, o que pode também

alterar as suas propriedades sensoriais, nomeadamente a textura e o sabor

(OLIVEIRA; PIROZI; BORGES, 2007).

Realizou-se, também, a análise de fatores paralelos (PARAFAC), tendo

sido gerado um mapa de preferência interno multidimensional. Através deste

mapa consegue-se fazer uma análise simultânea dos parâmetros estudados
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(Figura 1).

De acordo com a Figura 1, as formulações que tiveram menor aceitação

pelos provadores foram as formulações A3 e A4, apresentando menor aceitação

em relação aos atributos sabor, aparência, consistência e impressão global,

observados nos testes de médias (tabelas 8 e 9).

Figura 1. Mapa de preferência interno de três vias (PARAFAC) das diferentes
formulações de brownies
Fonte: próprio autor.

Contudo, Silva (2010) em seus estudos sobre a aceitação sensorial de

bolos de chocolate adicionados de farinha de yacon e inulina, determina que os

atributos cor, textura e impressão global não se alteram com a adição destes

ingredientes, em comparação à aceitação sensorial da formulação padrão.

A formulação A1 e A2 obtiveram aceitação semelhante ao estudo, sendo

consideradas pelos provadores as formulações mais próximas ao brownie

comum.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo demonstrou a possibilidade e a efetividade da produção de

brownies com diferentes concentrações de farinha de trigo integral que

adicionam propriedades benéficas e funcionais ao alimento, como é o caso da

farinha de linhaça, o cacau, o óleo de canola e a farinha de trigo integral,
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principalmente.

A formulação A2 foi a que apresentou resultados mais satisfatórios, pois

possui 8% de farinha de trigo integral e foi aceita sensorialmente pelos

provadores, além de apresentar composição nutricional também satisfatória e

preço não muito elevado em relação à formulação A1 e à encontrada no

mercado.

Para analisar a funcionalidade das formulações de forma mais

aprofundada, mais estudos fisiológicos necessitam ser efetuados, porém, em

relação à composição e qualidade nutricional, os brownies produzidos podem

ser considerados viáveis à população humana, principalmente a formulação A4,

embora tenha sido a que apresentou menor aceitabilidade por parte dos

provadores. Sendo assim, percebe-se a dificuldade em introduzir no mercado

produtos de elevada qualidade nutricional e que tragam mais benefícios à saúde,

pelo fato dos seus componentes funcionais adicionarem características

sensoriais menos agradáveis e menos aceitas pelo consumidor. Estudos

posteriores sobre formas de produção de produtos funcionais com melhor

aceitabilidade são necessários, a fim de promover uma cultura de alimentação

mais saudável na sociedade.
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RESUMO
As ciclodextrinas são moléculas cíclicas compostas por algumas unidades de
glicose, sendo α-, β- e γ-ciclodextrinas consideradas os tipos nativos. De modo
geral, por serem consideradas seguras para incorporação em matrizes
alimentícias, as ciclodextrinas têm sido também investigadas como ferramenta
no desenvolvimento de embalagens de alimentos. Quando utilizadas visando a
formação de complexos de inclusão com substâncias bioativas, as
ciclodextrinas têm demonstrado sucesso ao fornecer mais estabilidade à
molécula hóspede, auxiliando na produção de embalagens ativas,
principalmente considerando as condições de elevada temperatura nas quais
são produzidas as embalagens plásticas. Além da maior estabilidade, a
formação de complexos de inclusão pode também aumentar a solubilidade dos
componentes bioativos o que, em muitos casos, induz à uma maior
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homogeneidade com o polímero. Ainda, as ciclodextrinas podem ser
incorporadas “vazias” diretamente na matriz polimérica, visando a promoção de
melhorias nas propriedades das embalagens (barreira, mecânica, etc.) ou
ainda auxiliar na remoção de componentes indesejáveis provenientes do
alimento ou do ambiente circundante. Muitas são as possibilidades de
utilização destas moléculas, especialmente no que concerne à produção de
embalagens ativas de alimentos sendo, então, as ciclodextrinas consideradas
promissores aditivos para a indústria de embalagens.

Palavras-chave: Ciclodextrinas; Embalagens de alimentos; Embalagens ativas;
Estabilidade térmica; Blenda polimérica.

1 INTRODUÇÃO
Descobertas no ano de 1891, a partir da degradação de amido por ação

bacteriana, as ciclodextrinas (CDs) foram patenteadas pela primeira vez em

1953 como um importante agente formador de complexos de inclusão de

fármacos (MORIN-CRINI et al., 2021). Contudo, foi apenas na década de 1970,

quando estudos toxicológicos asseguraram a sua inocuidade, que começaram

a ser usadas pela indústria farmacêutica, sendo empregadas até os dias atuais

na composição de medicamentos, cosméticos e produtos de higiene

(JANSOOK; OGAWA; LOFTSSON, 2018).

Entre as décadas de 1970 e 1980, avanços na área de Biotecnologia

permitiram a produção em larga escala de CDs mais purificadas, e o interesse

no seu uso por outros setores além do farmacêutico cresceu. No setor

alimentício, seu emprego foi autorizado no final da década de 1970, no Japão,

na produção de temperos, chocolates, chás, entre outros produtos, porém foi

apenas no início dos anos 2000 que passou a ingressar a lista de substâncias

geralmente reconhecidas como seguras (GRAS), da agência FDA (Food and

Drug Administration), como aditivo para uso em alimentos (HASHIMOTO, 2002;

MORIN-CRINI et al., 2021).

Devido a sua capacidade de formar complexos com um amplo leque de

substâncias e aumentar a estabilidade desses compostos frente a fatores como

temperatura, luz e oxigênio, as CDs começaram a ser consideradas na

elaboração de embalagens com propriedades ativas (SZENTE; FENYVESI,

2018). Uma vez que a produção de embalagens geralmente envolve
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temperaturas elevadas para que haja fusão dos polímeros, o emprego de

muitos compostos ativos como aditivos em embalagens torna-se inviável

devido à instabilidade térmica que apresentam, um obstáculo que pode ser

contornado ao se realizar a complexação dessas substâncias com CDs.

Nesse contexto, o objetivo dessa revisão é discorrer de forma sucinta

sobre as CDs, promissores aditivos em embalagens ativas para alimentos e

que possuem aplicações diversas. Serão abordados os diferentes tipos de CDs,

os mecanismos de complexação, bem como a incorporação de CDs em

matrizes poliméricas visando a obtenção de embalagens ativas.

2 CICLODEXTRINAS
2.1 ESTRUTURA E PROPRIEDADES

CDs são moléculas cíclicas compostas por algumas unidades de glicose,

o que permite sua classificação em α-CD (6 unidades), β-CD (7 unidades) e γ-

CD (8 unidades), os três tipos nativos de CDs (Figura 1). CDs contendo 9 ou

mais unidades de glicose em sua estrutura também são descritas na literatura

e geralmente chamadas de large ring CDs (SONNENDECKER; MELZER;

ZIMMERMANN, 2019). A conformação cíclica e disposição molecular dos

grupos hidroxilas conferem às CDs um formato toroidal, similar a um tronco de

cone oco, de face externa de natureza mais polar, devido às hidroxilas, e

cavidade apolar (JANSOOK, OGAWA, LOFTSSON, 2018).
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Figura 1. Estrutura tridimensional das três ciclodextrinas nativas, α-, β- e γ-CD,
contendo, respectivamente, 6, 7 e 8 resíduos (n) de glicose. Reproduzido de

Morin-Crini et al. (2021) com autorização dos autores.

As CDs nativas apresentam uma certa solubilidade em água, sendo a γ-

CD a mais solúvel (249 mg/mL) e a β-CD a menos solúvel (18,5 mg/mL) das

três, e, quando formando complexos de inclusão com compostos apolares, são

capazes de aumentar solubilidade da substância complexada, aumentando

também sua biodisponibilidade no meio. Além disso, permitem a liberação

controlada do composto de interesse e protegem substâncias instáveis de

fatores externos bem como de interações indesejáveis que possam ocorrer no

meio (MARQUES, 2010; KFOURY et al., 2018).

Dentre os três tipos nativos, a β-CD é a mais empregada e estudada

devido ao tamanho da sua cavidade, que permite uma melhor acomodação das

moléculas, boa eficiência de complexação e baixo custo em comparação às

demais (GIDWANI; VYAS, 2015). Sua baixa solubilidade em água, contudo, é

uma desvantagem e motivo pelo qual foram desenvolvidos os derivados de

CDs com substituintes diversos (metil, carboximetil, hidroxipropil, sulfobutil,

dentre outros) (SZENTE; SZEJTLI, 1999). A hidroxipropil-β-CD e as β-CD

aleatoriamente metiladas, por exemplo, possuem solubilidade em água maior
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do que 600 mg/mL, um valor bem mais considerável do que a solubilidade da

β-CD nativa (JANSOOK; OGAWA; LOFTSSON, 2018).

2.2 FORMAÇÃO DE COMPLEXOS DE INCLUSÃO
A cavidade apolar das CDs é um ambiente favorável para a acomodação

de moléculas de natureza hidrofóbica e tamanhos, massa molar e geometria

variados. Na literatura, são descritas complexação das CDs nativas ou suas

derivadas envolvendo compostos sólidos ou líquidos, fármacos diversos

(PRIOTTI et al., 2018), óleos essenciais (DIAS et al., 2018; MARQUES et al.,

2019), aromas (XIAU et al., 2019), pigmentos (WU et al., 2018) e

antimicrobianos naturais (YANG et al., 2019). A tabela 1 traz alguns exemplos

de complexos de inclusão obtidos a partir da utilização de CDs como moléculas

hóspede.
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Tabela 1. Exemplos de aplicações de ciclodextrinas (CD) utilizadas na formação de complexos de inclusão

CD Molécula hóspede Principais efeitos da
complexação

Referência

hidroxipropil-γ-CD (HP-γ-CD) Ácido felúrico Aceleração da dissolução de
medicamentos introduzidos via
oral

(CELEBIOGLU; UYAR, 2020a)

hidroxipropil-β-CD (HP-β-CD) Glabridina Aumento da solubilidade em água
e bioatividade

(WEI et al., 2017)

β-CD Óleos essenciais de
manjericão e pimenta
dioica

Aumento da estabilidade térmica (MARQUES et al., 2019)

α-CD Moringina Aumento da solubilidade em água
e verificação de efeito anti-
inflamatório

(GIACOPPO et al., 2017)

HP-γ-CD e HP-β-CD Cinamaldeído Maior estabilidade térmica,
aumento da solubilidade e
dissolução em água, manutenção
da atividade antimicrobiana frente
Escherichia coli

(YILDIZ et al., 2019)

HP-γ-CD e HP-β-CD Curcumina Aumento da solubilidade em
água, o que promoveu aumento
da atividade antioxidante da
molécula hospedeira

(CELEBIOGLU; UYAR, 2020b)

HP-γ-CD, HP-β-CD e metil- β-
CD (M-β-CD)

Timol Redução da volatilidade, aumento
da solubilidade em água, rápida
desintegração em água, aumento

(CELEBIOGLU; YILDIZ;
UYAR, 2018a)
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da estabilidade térmica
HP-β-CD, HP-γ-CD e M-β-CD Eugenol Maior estabilidade térmica, maior

dissolução em água e,
consequentemente, maior
atividade antioxidante

(CELEBIOGLU; YILDIZ;
UYAR, 2018b)

β- e γ-CD Ácido rosmarínico Maior estabilidade, solubilidade,
biodisponilidade e atividades
antioxidante e anti-inflamatória

(FATEMINASAB et al., 2020)

γ-CD Quercetina Aumento da solubilidade em água
e estabilidade da molécula
hospedeira

(AYTAC et al., 2018)

α-CD Sulfeto de alilo Menor taxa de liberação do
composto ativo (liberação
controlada)

(NGUYEN; YOSHII, 2018)

HP-β-CD, HP-γ-CD e M-β-CD Linalol Aumento da estabilidade térmica,
rápida dissolução e liberação
controlada do composto ativo, a
qual permitiu intensa atividade
antimicrobiana frente bactérias
Gram-positiva e Gram-negativa

(AYTAC et al., 2017)

γ-ciclodextrina Derivado de ácido
felúrico (FAD012)

Aumento da solubilidade da
molécula hospedeira

(IKEDA et al., 2020)
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A estequiometria mais comum de complexação entre a molécula

hóspede e a hospedeira (CD), originando complexos de inclusão, é 1:1, ou seja,

uma única molécula do composto se acomoda na cavidade de uma molécula

de CD. Contudo, a depender do tamanho da molécula do composto a ser

complexado, a proporção molar pode variar entre 2:1, 1:2 e 2:2 (MORIN-CRINI

et al., 2021).

Existem muitos métodos de preparo de complexos de inclusão, como a

malaxagem, a coprecipitação e a liofilização, e a escolha de cada um irá

depender do custo do processo, rendimento, tempo de processamento e

disponibilidade de equipamentos (MARQUES, 2010). Independentemente do

método utilizado, a formação de complexos de inclusão é um processo

espontâneo (ΔG < 0), guiado ou pela diferença de entalpia, ou entropia, ou

pelos dois termos, e que envolve a saída de moléculas de água da cavidade e

a entrada da molécula hóspede (LO MEO et al., 2003; HĂDĂRUGĂ et al.,

2018).

Quando em meio aquoso, tanto a cavidade da CD quanto a molécula do

composto de interesse encontram-se solvatadas por moléculas de água

altamente orientadas e que possuem elevada energia. A primeira etapa para

formação do complexo de inclusão envolve, dessa forma, a dessolvatação da

molécula de interesse e da cavidade da CD, com liberação de energia

(processo exotérmico). Em seguida, ocorrem mudanças conformacionais na

molécula hóspede, que se aloja na cavidade da CD, diminuindo sua energia

entrópica configuracional, ao passo que também ocorrem mudanças

conformacionais na própria CD para acomodação do hóspede. Interações

hidrofóbicas, de Van der Waals, eletrostáticas e ligações de hidrogênio podem

ocorrer entre hóspede e hospedeiro, contribuindo para a estabilização do

complexo (LO MEO et al., 2003; CHARUMANEE et al., 2006).

3 APLICAÇÕES EM EMBALAGENS
Quatro funções principais são amplamente atribuídas às embalagens:

contenção, proteção, conveniência e comunicação (ROBERTSON, 2013). De

fato, tais características devem ser inerentes a todo e qualquer tipo de

embalagem. Em um contexto mais específico para a indústria de alimentos,

além das embalagens convencionalmente empregadas, ainda há uma
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demanda cada vez mais crescente de novas tecnologias que obtenham melhor

performance na diminuição de perdas e que possam atuar prolongando a vida

útil dos alimentos embalados (WRONA et al., 2021). Tal demanda resultou no

desenvolvimento de embalagens ativas. Este novo conceito de embalagens

pode ser descrito como “embalagens que deliberadamente incorporam

componentes que podem liberar ou absorver substâncias no ou do alimento

embalado ou do ambiente circundante ao alimento” (EUROPEAN COMISSION,

2009).

Os materiais plásticos têm sido amplamente empregados na fabricação

de embalagens alimentícias, principalmente devido a atributos como relativa

estabilidade, facilidade de produção e baixo custo (MANGARAJ et al., 2019).

Todavia, estes materiais são comumente processados sob elevadas

temperaturas, geralmente entre 100 ºC e 200 ºC (acima do ponto de fusão do

polímero). Tais condições, no contexto das embalagens ativas, são

suficientemente agressivas, podendo afetar significativamente a manutenção

da quantidade e atividade dos componentes bioativos incorporados no material

de embalagem. Processos de volatilização e conversão térmica podem

culminar na degradação e/ou isomerização da substância bioativa (SZENTE;

FENYVESI, 2018).

Como agentes carreadores, as CDs podem reduzir ou mesmo evitar a

perda da viabilidade dos ingredientes bioativos por meio da formação de

complexos de inclusão a serem incorporados na matriz polimérica. Além da

maior estabilidade conferida por este processo, a formação de complexos de

inclusão pode conferir uma maior homogeneidade do sistema, visto que uma

grande fração dos componentes bioativos não são diretamente compatíveis

com o polímero (OZAWA; YOSHIDA, 2006).

Como mencionado, as CDs são consideradas seguras para utilização

em alimentos e o status regulatório sugere que uma eventual difusão das

mesmas da embalagens para o alimento embalado não induz o aparecimento

de efeitos prejudiciais aos consumidores (SZENTE; FENYVESI, 2018).

Enquanto GRAS pelo FDA, na Europa, apesar de α- e γ-CD poderem ser

consumidas indefinidamente, para β-CD é pré-estabelecida uma máxima

ingestão diária aceitável (IDA), de 0,5 mg/kg de peso corporal (MORTENSEN

et al., 2016).
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Além da formação de complexos de inclusão como ferramenta potencial

no desenvolvimento de embalagens ativas, principalmente vinculado à uma

maior estabilidade para a molécula hóspede (componente bioativo), as CDs

têm sido ainda estudadas como componente da própria matriz polimérica.

Como consequência, pode haver a melhoria de algumas propriedades do

material polimérico, ou ainda com a incorporação de CDs “vazias”, estas

podem atuar como agentes de absorção de componentes indesejáveis

(contaminantes, colesterol, odores, etc.) (SZENTE; FENYVESI, 2018).

A participação de CDs como componentes de blendas poliméricas

promove uma desaceleração de ambas as migrações interna e externa de

substância voláteis, seja do próprio material da embalagem ou ainda do

produto embalado ou do ambiente externo (SZENTE; FENYVESI, 2018).

Muitos estudos têm investigado a utilização de CDs na fabricação de

embalagens de alimentos, seja na forma de complexos de inclusão com

ingredientes bioativos ou ainda como componente de blendas poliméricas

(Tabela 2).

Aytac et al. (2016) investigaram a incorporação de complexos de

inclusão formados por ácido gálico e hidroxipropil-β-CD em nanofibras de

poli(ácido lático) e avaliaram os perfis de liberação do componente ativo sob

diferentes condições (água, etanol 10% e etanol 95%). A utilização de

nanofibras para desenvolvimento de embalagens ativas de alimentos apresenta

algumas vantagens como maior área superficial e estrutura altamente porosa, o

que favorecem a incorporação/liberação de componentes ativos. A cinética de

liberação apresentou diferenças ao se comparar a incorporação do ácido gálico

na forma complexada e em sua forma pura. A complexação com a

hidroxipropil-β-CD promoveu um aumento da solubilidade do ingrediente ativo,

aumentando sua taxa de liberação nos meios contendo água e etanol 10%.

Também almejando avaliar a formação de complexos de inclusão entre

óleo essencial de orégano e CDs (α-CD e γ-CD), Figueroa-Lopez et al. (2020)

utilizou de dois métodos de formação dos complexos (malaxagem e spray

dryer). O método de malaxagem demonstrou maior efetividade na produção de

complexos de inclusão entre as CDs analisadas e o óleo essencial de orégano.

Após a obtenção dos distintos complexos de inclusão, os autores promoveram

a incorporação dos mesmos em filmes à base de poli (3-hidroxibutirato-co-3-
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hidroxivalerato) (PHBV), produzidos por extrusão a 160 ºC. A adição do óleo

essencial em sua forma complexada, além da maior estabilidade térmica

conferida ao composto e consequentemente maior bioatividade dos filmes,

conferiu ainda uma maior força mecânica aos filmes produzidos.



ISBN 978-65-5941-373-7

70

Tabela 2. Ciclodextrinas (CD) em embalagens: formação de complexos de inclusão e componente estrutural de filmes poliméricos
CD Forma de

aplicação na
embalagem

Molécula hóspede Material da
embalagem

Objetivo da CD na
embalagem

Referência

Hidroxipropil-β-CD
(HP-β-CD)

Complexo de
inclusão

Ácido gálico Nanofibras de ácido
polilático (PLA)

Promover uma
liberação
controlada do
composto ativo

(AYTAC et al.,
2016)

β-CD Complexo de
inclusão

PLA PLA Aumentar a
estabilidade térmica
de filmes de PLA

(BYUN et al., 2015)

β-CD Complexo de
inclusão

Óleo essencial de
canela

Nanofibras de ácido
polilático (PLA)

Fabricação de filme
antimicrobiano com
aumento da
estabilidade térmica
da molécula
bioativa

(WEN et al., 2016)

α- e γ-CD Complexo de
inclusão

Óleo essencial de
orégano

Poli (3-
hidroxibutirato-co-3-
hidroxivalerato)
(PHBV)

Aumento da
estabilidade térmica
de compostos
bioativos para
fabricação de filmes
sob altas
temperaturas

(FIGUEROA-
LOPEZ et al., 2020)

β-CD Complexo de
inclusão

Cinamaldeído PLA Melhoria das
propriedades

(ZHANG et al.,
2020)
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mecânicas e de
barreira, além da
liberação
controlada de
molécula de
bioativa
(embalagem ativa)

β-CD Complexo de
inclusão

Eugenol e carvacrol Soro de leite Promover liberação
controlada de
compostos
bioativos
antimicrobianos em
filmes comestíveis

(BARBA;
EGUINOA; MATÉ,
2015)

Carboximetil-β-CD Complexo de
inclusão

Curcumina Polietileno-
tereftalato (PET)

Desenvolvimento
de filme
antimicrobiano com
liberação
controlada

(SHLAR; DROBY;
RODOV, 2018)

HP-β-CD Complexo de
inclusão

Berberina Gelatina Preparo de filmes
antibacterianos com
propriedade anti-
ultravioleta
(aumento da
solubilidade e
estabilidade térmica
do composto ativo)

(HU et al., 2020)
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β-CD Complexo de
inclusão

D-limoneno Poli (butileno-
succinato) (PBS)

Estabilização
térmica do
composto ativo e
melhoria das
propriedades
térmicas dos filmes
de PBS

(MALLARDO et al.,
2016)

β-CD Componente de
blenda polimérica
(nanofibras)

Óleo essencial de
canela

Polivinil-álcool
(PVA)

Controle do aroma
peculiar do óleo
essencial e
assegurar uma
liberação mais
controlada afim de
se obter
embalagem ativa
antimicrobiana

(PAN et al., 2019)

β-CD Componente de
blenda polimérica

- Zeína Absorção de
colesterol

(JIA et al., 2020)

(2-carboxietil)-β-CD Componente de
filme multicamada

- Quitosana e PLA
(carregado com
nanopartículas de
ZnO)

Melhoria das
funcionalidades do
PLA como material
de embalagens

(ANDRADE-DEL
OLMO et al., 2019)

β-CD Componente de
blenda polimérica

Óleos essenciais de
canela e orégano

Quitosana e PVA Melhoria na
liberação dos óleos
essenciais e
produção de filmes

(MUNHUWEYI et
al., 2018)
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com eficaz
atividade
antifúngica

β-CD Componente de
blenda polimérica

- Etileno-vinil álcool
(EVOH)

Melhoria das
propriedades
morfológicas,
térmicas e de
barreira do EVOH
como material de
embalagem

(LÓPEZ-DE-
DICASTILLO et al.,
2010)
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A utilização de CDs com consequente formação de complexos de

inclusão com moléculas ativas pode permitir ainda o desenvolvimento de filmes

antimicrobianos fotoativados, auxiliando no controle de possíveis

contaminações microbianas. Polietileno-tereftalato (PET) eletroestaticamente

carregado com sucessivas camadas de poli-L-lisina (-), poli-L-ácido glutâmico

(+) e carboximetil-β-CD foi utilizado como material base para a formação de

complexos de inclusão de curcumina e carboximetil-β-CD. Após a aplicação

das sucessivas coberturas no PET, o material foi carregado com a curcumina

por imersão por meio de consecutivas lavagens da matriz carregada em

soluções do componente ativo. Por sua característica fotoativa, a curcumina

exerce significativa atividade antibactericida mediante exposição à luz branca.

Tal atividade também foi verificada para os filmes ativos sob ausência de luz

devido à lixiviação dos complexos de inclusão curcumina:CD em meio aquoso

(SHLAR; DROBY; RODOV, 2018).

Similarmente, nanofibras à base de quitosana, polivinil álcool (PVA) e β-

CD foram obtidas com sucesso visando o desenvolvimento de embalagens

ativas para liberação de óleos essenciais. A solução contendo quitosana/PVA/

β-CD foram incorporadas com óleos essenciais de orégano e canela. Os

nanofilmes foram produzidos por electrospinning e apresentaram interessante

atividade frente Botrytis sp. Todavia, os autores mencionaram a necessidade

de estudos posteriores acerca da liberação controlada do componente ativo,

visando uma maior retenção do mesmo e uma liberação á longo-termo para

garantir a cobertura da vida útil do produto embalado (MUNHUWEYI et al.,

2018).

Também visando a produção de filmes ativos antimicrobianos, Hu et al.

(2020) desenvolveram filmes à base de gelatina incorporados com complexos

de inclusão formados por berberina e hidroxipropil-β-CD. Hidrato de cloreto de

berberina contém o alcaloide quaternário, sendo um extrato natural com

reconhecida atividade antimicrobiana de amplo espectro. Sua complexação

com hidroxipropil- β-CD pode ser considerada uma alternativa para contornar

sua baixa solubilidade em água. Os filmes de gelatina contendo os complexos

de inclusão exibiram intensa atividade frente Staphylococcus aureus e Candida

albicans, além de maior solubilidade em água, estabilidade térmica e melhoria

das propriedades mecânicas.
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Além da liberação de componentes ativos provenientes da embalagem,

as CDs podem auxiliar na remoção de substâncias consideradas “indesejáveis”.

Em um estudo conduzido por Jia et al. (2020), os autores sintetizaram filmes à

base de zeína e β-CD para absorção de colesterol à temperatura ambiente. Os

resultados foram obtidos com sucesso e além da alta taxa de absorção de

colesterol com possibilidade de reutilização evidenciada pelos filmes, os

mesmos ainda apresentaram elevada degradação enzimática, indicando uma

interessante ferramenta de absorção “bio-based” para a indústria de alimentos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Capazes de formar complexos de inclusão com substâncias bioativas, as

ciclodextrinas podem ser consideradas uma interessante ferramenta no

desenvolvimento de embalagens ativas. Tais complexos de inclusão são

responsáveis por conferir uma maior estabilidade à molécula hóspede e

também em auxiliar uma liberação controlada dos componentes ativos. Além

da relação hóspede:hospedeiro dos complexos de inclusão, as ciclodextrinas

podem atuar como componentes de blendas poliméricas, seja aumentando as

propriedades de barreira e melhorando outras propriedades dos filmes

produzidos, como também podem atuar removendo substâncias indesejáveis

no interior da embalagem (odores, colesterol, etc.). Em suma, as ciclodextrinas

têm demonstrado grande potencial para utilização como aditivos de

embalagens de alimentos.
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RESUMO
Bolos são uma mistura de farinha, fermento, ovos, gordura e líquido, pode
conter açúcar ou adoçante artificial. O objetivo desse trabalho foi formular bolo
integral com substituição do açúcar comum. Foram elaboradas 4 formulações
com todos os ingredientes padronizados e somente o açúcar foi substituído,
sendo (B1) açúcar light, (B2) açúcar mascavo, (B3) adoçante dietético
contendo ciclamato e sacarina sódica e (B4) açúcar comum. A composição
nutricional foi determinada utilizando-se as tabelas de composição química de
alimentos e a avaliação sensorial foi realizada com 111 provadores, os quais
preencheram o teste de aceitação utilizando escala hedônica estruturada de 9
pontos para os atributos aparência, sabor, consistência, cor e impressão global.
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Avaliou-se também a escala do ideal em relação à doçura e à consistência e
intenção de compra. A formulação B3 apresentou redução do valor calórico
total e menor teor de carboidratos podendo ser indicada para portadores de
Diabetes Mellitus tipo 2, e também um alto teor de sódio, devendo ser evitada
por hipertensos, enquanto B2 apresentou maiores teores de cálcio, zinco, ferro
e potássio. Quanto à análise sensorial, a formulação com melhor aceitação foi
B4 em relação aos atributos (sabor, consistência e impressão global). Para o
ideal de consistência, as formulações B1, B3 e B4 diferiram estatisticamente de
B2 e foram classificadas como ligeiramente mais consistentes que o ideal. Já
para o ideal de doçura, B4 diferiu de B1 e B2 e foi classificada como
ligeiramente mais doce que o ideal. Para a intenção de compra, B4 diferiu
estatisticamente das demais. A partir dos resultados obtidos, verificou-se que é
possível formular bolo simples integral de baixo custo e com valor nutricional
agregado.
Palavras-chave: adoçantes, diabéticos, açúcar mascavo, análise sensorial.

1. INTRODUÇÃO
Segundo dados da Associação Brasileira de Massas Alimentícias, Pães

e Bolos Industrializados (ABIMA) em 2010 o consumo per capita de bolo

industrializado atingiu o valor de 1,3 kg, o maior dos últimos 5 anos. O

faturamento da indústria no mesmo período atingiu os 369 milhões de reais.

Embora não constitua um alimento básico como o pão, o bolo é consumido por

pessoas de diferentes faixas etárias atendendo à grande parcela de

consumidores em geral (BORGES et al., 2006).

Os bolos são resultados de uma mistura de farinha, que pode ser de

trigo, milho, batata, soja, aveia, linhaça; fermento; ovos; gordura; um líquido

que pode ser leite, água, iogurte ou suco de fruta; em sua preparação na

maioria das vezes contém açúcar ou algum adoçante artificial: que é usado

principalmente para atender pessoas com necessidades especiais como

diabéticos ou dietas com redução de calorias. Algumas vezes são utilizados

saborizantes como cascas de frutas ou essências artificiais, para melhorar o

sabor da preparação, e por último, fermento para dar leveza e maciez ao bolo.

De acordo com o tipo de bolo podem ser adicionados outros ingredientes a

essa massa básica (Castro, 2010) e os mesmos podem ser encontrados em

diversos pontos de vendas, tais como: padarias, confeitarias, lanchonetes. Os

sabores mais procurados são de baunilha, chocolate, laranja e coco (MORAIS

et al., 2013).



ISBN 978-65-5941-373-7

83

No mercado existem vários tipos de açúcares, alguns com maior

quantidade de nutrientes, outros derivados de fontes que não a cana de açúcar,

e ainda são usados como substitutos adoçantes naturais e artificiais

(NATIVIDADE, 2011).

Os tipos de açúcares mais comuns são: açúcar cristal, o qual não passa

por algumas fases de refino, o que resulta em pequenos cristais, de cor branca;

açúcar light surge da combinação do açúcar refinado com adoçantes dietéticos,

como o aspartame, o ciclamato e a sacarina sódica, os quais quadruplicam o

poder adoçante do açúcar puro. Por isso, açúcar light contém menos calorias

em relação à sacarose pura. O açúcar mascavo, que ao contrário do refinado,

não passa por nenhum tipo de processo de refino ou beneficiamento e,

portanto, pode ser um substituto do açúcar branco na elaboração desses

produtos (BONTEMPO, 1985). Comparativamente, o açúcar mascavo difere do

açúcar branco, principalmente, pela sua coloração escura, pelo menor

percentual de sacarose e maior teor de micronutrientes (RODRIGUES et al.,

1998).

Os edulcorantes são substâncias químicas responsáveis pelo sabor

doce e normalmente possuem um poder adoçante muito superior à sacarose,

sendo necessária, portanto, uma quantidade muito menor para se obter a

mesma doçura, com a vantagem de ter menos ou nenhuma caloria. Os

adoçantes dietéticos são constituídos basicamente por edulcorantes e agentes

de corpo. Já os agentes de corpo, também chamados de veículos, são

compostos utilizados com a finalidade de diluir os edulcorantes dando volume

ao produto (CESAR, 2011).

Dessa forma, a elaboração de bolos com substituição do açúcar comum

é relevante para auxiliar na redução do valor calórico em dietas que visam a

perda de peso, e consequentemente, promover benefícios à saúde dos

indivíduos.

O objetivo geral desse trabalho foi elaborar bolo integral com

substituição do açúcar comum, determinar a composição nutricional das

formulações, calcular o custo e realizar análise sensorial.



ISBN 978-65-5941-373-7

84

2. METODOLOGIA

2.1 Formulação das preparações
As preparações foram elaboradas no Laboratório de Técnica Dietética da

Escola de Nutrição (ENUT) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).

A partir de uma receita de bolo simples sabor baunilha foram realizados

testes com modificações dos ingredientes e substituição do açúcar comum por

açúcar light, mascavo e edulcorante (ciclamato e sacarina sódica -Tal & Qual®).

Ao final, foram elaboradas 4 formulações conforme as Tabelas 1 e 2.

Tabela 1: Ingredientes básicos e suas quantidades presente em todos os bolos

Ingredientes Quantidades (g)

Farinha de trigo integral 200

Leite integral UHT 200

Ovos 90,8

Óleo de canola 40

Fermento químico em pó 20

Essência de baunilha 10

Para determinar as quantidades de açúcar cristal foram testadas várias

receitas até se chegar a uma quantidade que produzisse um bolo com boa

aceitação sensorial. Foram feitas substituições equivalentes, no bolo B1 e B3,

foi de acordo com a proporção especificada nos rótulos dos produtos e no B2

foi utilizada a mesma quantidade de açúcar cristal, ou seja, uma xícara de chá

de açúcar mascavo. As quantidades de açúcares e/ou seus substitutos estão

apresentados na Tabela 2.
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Tabela 2: Quantidade de açúcar e/ou seus substitutos nas formulações dos

bolos

*Amostra Ingredientes Quantidades (g)

B1 Açúcar light 27

B2 Açúcar mascavo 78

B3 Adoçante em pó 19,2

B4 Açúcar cristal 135
*B1 (Bolo com açúcar light), B2 (Bolo com açúcar mascavo), B3 (Bolo com adoçante dietético)
e B4 (Bolo com açúcar cristal)

2.2 Composição Nutricional
As formulações produzidas foram analisadas quanto ao teor de energia,

carboidrato, proteína, lipídios, fibras, vitamina A, sódio, ferro, cálcio e potássio.

Para a determinação da composição nutricional, foram utilizadas a

Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (UNICAMP, 2011) e a Tabela

de Composição de Alimentos (PHILIPPI, 2016).

2.3 Análise de custos
Os custos foram calculados para uma fatia média de 60 g de bolo e

também para uma receita completa. Para realizar os cálculos, foram utilizados

os preços coletados em supermercados locais de Ouro Preto – MG no mês de

junho de 2021.

2.4 Análise Sensorial
O teste de aceitabilidade dos bolos foi realizado no Laboratório de

Análise Sensorial da ENUT, contendo 111 voluntários, sendo alunos,

professores e servidores da UFOP maiores de 18 anos. A análise foi realizada

no horário de 8:00 às 16:00 h e todos os procedimentos foram aprovados pelo

Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP sob parecer número CAAE:

18011313.9.0000.5150.

Primeiramente, os participantes foram orientados quanto ao objetivo da

pesquisa, posteriormente realizaram a leitura do Termo de Consentimento Livre

e Esclarecido (TCLE) e em seguida os participantes que aceitaram participar,

assinaram esse termo.
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No próximo momento os participantes foram encaminhados a cabines

individuais para realização das análises. Cada voluntário recebeu uma bandeja

de fundo preto com preparações distribuídas em recipientes codificados, sendo

que, todas as amostras apareceram em número igual de vezes e em blocos

aleatórios; recebiam ainda um copo com água.

Foi realizado teste de aceitação e os atributos avaliados (aparência,

sabor, cor, consistência e impressão global) foram julgados por meio de uma

escala hedônica estruturada de 9 pontos (1=desgostei extremamente a

9=gostei extremamente). Avaliou-se também a escala do ideal em relação à

doçura e à consistência (-4 extremamente menos doce/consistente que o ideal,

+4 extremamente mais doce/consistente que o ideal) e intenção de compra (1-

Certamente não compraria a 5= certamente compraria) das amostras de bolo.

2.5 Análise dos Resultados
Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado para a realização

deste trabalho. Para avaliar os parâmetros propostos foi realizado teste de

médias (Tukey), com 5% de significância em software Sisvar (FERREIRA, 2014)

para as avaliações sensoriais das diferentes formulações dos bolos.

Para correlacionar os parâmetros sensoriais fez-se também o Mapa de

Preferência Interno, obtido por PARAFAC em software Senso Maker versão 1.0.

3. Resultados e Discussão

3.1 Composição Nutricional

As formulações produzidas foram analisadas quanto à composição dos

macronutrientes (carboidrato, lipídios, proteína) e quanto ao valor calórico total

(VCT), como observado na Tabela 3.

Tabela 3: Distribuição de macronutrientes e valor calórico em uma porção de

60g dos bolos B1, B2, B3 e B4.

Amostra Carboidrato (g) Lipídios (g) Proteína (g) VCT (kcal)
B1 21,8 4,6 6,1 160,0
B2 25,4 4,5 5,9 170,4
B3 19,2 4,4 5,8 145,6
B4 31,3 4,4 5,8 191,7

*B1 (Bolo com açúcar light), B2 (Bolo com açúcar mascavo), B3 (Bolo com adoçante dietético)
e B4 (Bolo com açúcar cristal)
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De acordo com a tabela 3, houve uma redução percentual de

carboidratos em relação à formulação padrão (B4) de 30,3% em B1, 18,8% em

B2 e 38,6% em B3. Em relação ao perfil lipídico e proteico não houve

alterações. Tais resultados se devem à substituição dos carboidratos, a qual

influencia no peso das diferentes formulações e consequentemente eleva a

proporção de proteínas e lipídios.

Observou-se uma redução calórica de todas as formulações, quando

comparadas a B4, sendo 16,6% em B1, 11,1% em B2 e 24% em B3. Essas

diferenças ocorreram devido à substituição do açúcar cristal pelos seus

substitutos, o que consequentemente reduz a quantidade de carboidratos.

A Portaria SVS/MS nº 27, de 13 de janeiro de 1998, determina que para

ser considerado light, o produto deve ter uma redução de no mínimo 25% do

valor energético total e diferença maior que 40 kcal/ 100 g de produto sólido

quando comparada a B4 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998). Portanto, nenhuma

das formulações podem ser consideradas light, uma vez que a maior redução

calórica foi em B3 com 24%.

O aumento do consumo de carboidratos simples e lipídios, um consumo

inadequado de fonte de fibras (frutas e hortaliças), associados ao sedentarismo,

são fatores que justificam o processo de transição nutricional que vem

acontecendo em países desenvolvidos e em desenvolvimento, além do

aumento da prevalência de excesso de peso e obesidade, e o desenvolvimento

de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, como o Diabetes Mellitus tipo 2.

Portanto, uma dieta inadequada leva a prejuízos na saúde do indivíduo (PINHO

et al., 2012).

O óleo de canola foi utilizado com o objetivo de melhorar a qualidade

nutricional das preparações, devido sua excelente composição de ácidos

graxos, como o oleico, que é eficaz na redução do colesterol sérico quando

comparado aos ácidos graxos poliinsaturados, mesmo estando presente em

todas as formas de óleo vegetal, representa 61% dos ácidos graxos totais no

óleo de canola; além disso, possui em torno de 7% de saturados, o que

representa cerca da metade do teor presente no azeite de oliva, óleo de soja e

de milho (BAKCS, 2011).

Os teores de fibras, vitamina A, cálcio, zinco, sódio, ferro e potássio

estão representados na Tabela 4.
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Tabela 4: Distribuição de micronutrientes e fibra em uma porção de 60g dos

bolos B1, B2, B3 e B4.

*Amostra Fibra
(g)

Vit A
(mcg)

Cálcio
(mg)

Zinco
(mg)

Sódio
(mg)

Ferro
(mg)

Potássio
(mg)

Padrão 0,8 44,6 35,8 0,1 223,7 0,8 47,5
B1 0,8 47,0 36,7 0,1 236,0 0,8 49,7
B2 0,8 45,4 45,8 0,1 229,7 1,4 90,8
B3 0,8 44,6 34,8 0,1 248,5 0,8 47,2

*B1 (Bolo com açúcar light), B2 (Bolo com açúcar mascavo), B3 (Bolo com adoçante dietético)
e B4 (Bolo com açúcar cristal)

Ao analisar o teor de vitamina A, as formulações B1 e B2 apresentaram

um aumento de 5,4 e 1,8%, respectivamente em relação a B3 e B4.

Embora, a formulação em que o açúcar cristal foi substituído por açúcar

mascavo (B2) apresenta menor redução no valor calórico total, em relação às

formulações B1 e B3, tem uma melhor qualidade nutricional, já que o açúcar

mascavo possui teores de cálcio, zinco, ferro e potássio, superiores às

encontradas na mesma porção de 60 g das demais formulações (UNICAMP,

2011). Contudo, o que interfere na glicemia é a quantidade de carboidratos, por

isso, ao consumir açúcar mascavo, o diabético deve seguir as mesmas

recomendações quanto ao consumo de açúcar comum, devendo-se fazer uso

do mesmo de forma moderada (OLIMPIO, 2014).

Quanto a análise do teor de sódio, o bolo com adoçante apresentou 11%

de sódio a mais quando comparado ao padrão (B4) e o bolo com açúcar light

(B1) apresentou 5,5% de aumento. Isso pode ser justificado pela presença do

ciclamato de sódio e sacarina sódica, ingredientes presentes nessas

formulações.

Os adoçantes têm grande importância na alimentação, por adoçarem os

alimentos com pouca ou nenhuma caloria, diante disso a preparação B3 é uma

boa opção para pessoas portadoras de Diabetes Melittus tipo 2, ou aqueles que

precisam controlar o peso, o que melhora a qualidade de vida dos pacientes.

Entretanto, como observado há maior teor de sódio nas preparações com

adoçantes dietéticos e açúcar light, sendo as mesmas contraindicadas para

pacientes hipertensos (OLIVEIRA et al., 2010).
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3.2 Custo das preparações
Na tabela 5 encontra-se o custo das preparações. Foi feito o cálculo para

uma fatia média de 60g e para uma receita completa. Como base para cálculo

dos preços foi feita uma pesquisa em um supermercado local de Ouro

Preto/MG em junho de 2021.

Tabela 5: Comparação do custo das formulações testadas na porção de 60g e

custo total

*Amostra Rendimento (g) Custos (R$)
Porção (60 g) 1 receita

B1 540 0,82 7,45
B2 570 0,80 7,65
B3 438 1,36 10,00
B4 580 0,74 7,18

*B1 (Bolo com açúcar light), B2 (Bolo com açúcar mascavo), B3 (Bolo com adoçante dietético)
e B4 (Bolo com açúcar cristal)

Ao comparar o custo das quatro formulações, observou-se que o custo

mais elevado foi de B3, na qual o açúcar cristal foi substituído por adoçante

dietético. Este bolo apresentou um custo mais elevado, visto que uma

embalagem com 66g custa R$16,79 justificando assim, o maior custo da

preparação em relação às demais. As formulações B1, B2 e B4 possuem

custos aproximados.

Quando comparado o custo de uma fatia de bolo simples tradicional em

padaria local, as preparações apresentaram melhor custo benefício, uma vez

que possuem menor teor de açúcar, fibras e gorduras ricas em ácidos graxos

mono e poliinsaturados por um preço mais baixo, variando de R$ 0,74 a

R$ 1,36 enquanto, uma fatia de bolo de receita tradicional custa em média

R$2,00.

3.3 Análise Sensorial
Na tabela 6 encontram-se os resultados da análise sensorial em relação

a aparência, sabor, consistência, cor e impressão global.



ISBN 978-65-5941-373-7

90

Tabela 6: Avaliação sensorial dos atributos aparência, sabor, consistência, cor

e impressão global dos bolos

*Amostra Aparência Sabor Consistência Cor Impressão
Global

B1 7,07 7,09a 6,64b,c 6,89 6,94b,c
B2 7,10 6,31b 6,58c 7,08 6,58c
B3 7,02 7,13a 7,04b 6,92 7,19a,b
B4 7,30 7,36a 7,58a 7,18 7,45ª

Médias seguidas da mesma letra, nas colunas, não diferem estatisticamente entre si pelo Teste
de Tukey, a 5% de probabilidade.
*B1 (Bolo com açúcar light), B2 (Bolo com açúcar mascavo), B3 (Bolo com adoçante dietético)
e B4 (Bolo com açúcar cristal)

Em relação à aparência e a cor não houve diferença estatística

significativa entre as formulações, sendo que o resultado encontrado no estudo

de Umbelino (2017) foi contrário aos resultados do presente estudo. O brownie

com adoçante obteve baixa aceitação em relação ao atributo aparência, fato

que foi justificado devido a substituição de açúcar cristal por adoçantes e estes

afetam negativamente a gelatinização do amido, restringindo a expansão da

massa e afetando sua textura, alterando assim, a aparência e a consistência do

produto (BARBOSA; SILVA, 2015).

Quanto ao sabor, B2 obteve a menor média e diferiu estatisticamente

das demais, as quais situaram-se entre os termos hedônicos “gostei

moderadamente” e “gostei muito”. Com relação à consistência o bolo padrão

recebeu a melhor média, devido ao fato de conferir maior volume, como

encontrado no trabalho de Mendes (2015), em que a massa cresce e se torna

macia, devido às características físicas desse ingrediente nas formulações de

bolos, também observado no estudo de Almeida (2011), ao analisar a utilização

de farinha de linhaça e batata yacon na elaboração de bolos como alternativa

para pacientes com Diabetes Mellitus.

Já ao analisar a impressão global, percebe-se que o bolo padrão, e B3,

obtiveram melhor aceitação e se diferiram estatisticamente das formulações B1

e B2, sendo assim um dado positivo para o estudo, pois em estudos em que se

analisa a aceitação de produtos com adoçantes, os mesmos não são aceitos

ou são menos aceitos que os demais produtos testados, como é o caso do

estudo de Mendes (2015), que ao analisar bolos com substituição e/ou

diminuição de açúcar, os bolos com menor aceitação foram os preparados com

100% de açúcar light e 100% de adoçante, e justificado devido ao sabor
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residual que esses produtos deixam no alimento.

Contudo, no presente estudo, o bolo padrão e o B3 não se diferiram

estatisticamente na maioria dos fatores avaliados pelos provadores,

principalmente em relação ao sabor e impressão global, é possível que o sabor

residual do adoçante no bolo não tenha interferido na aceitação do mesmo,

pois o mesmo pode não ter sido identificado pelos provadores.

O mapa de preferência interno multidimensional realizado por meio da

análise de fatores paralelos (PARAFAC) mostra uma análise simultânea das

interações entre a aceitação dos consumidores, que pode ser ressaltado na

Figura 1.

Figura 1 – Mapa de preferência interno de três vias (PARAFAC) das diferentes

formulações de bolos
F1= B1 (Bolo com açúcar light), F2= B2 (Bolo com açúcar mascavo), F3= B3 (Bolo com
adoçante dietético) e F4= B4 (Bolo Padrão- com açúcar cristal)

De acordo com o observado na Figura 1 obtiveram baixa aceitação os

bolos B1 e B2. Provavelmente B2, devido ao sabor característico do açúcar

mascavo. No estudo realizado por Fontes et al. (2010) com adoçantes

alternativos em balas de café, o açúcar mascavo também obteve baixa

aceitação, o que possivelmente pode ser explicado pelo sabor intenso desse

açúcar semelhante ao da rapadura, que interfere no sabor dos alimentos e

consequentemente na aceitação do consumidor.
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Em relação a menor aceitação de B1, provavelmente se deve ao uso dos

edulcorantes artificiais, ciclamato de sódio e sacarina sódica, os quais

conferem sabor residual às preparações, o que leva à uma baixa aceitação

sensorial (SERBAI et al., 2014).

De forma geral as formulações mais aceitas pelos provadores foram a

B4 e B3. Para ambas, todos os atributos avaliados obtiveram as médias mais

elevadas, justificando sua melhor aceitação, resultado contrário ao encontrado

no estudo de Umbelino (2017), no qual o brownie nutritivo com adoçante

obteve menor aceitação. A justificativa para essa menor aceitação foi o sabor

residual do adoçante no brownie.

Foi avaliado também o ideal de doçura e o ideal de consistência para os

bolos formulados e os resultados obtidos são demonstrados na Tabela 7.

Tabela 7: Avaliação das características ideais dos bolos
*Amostra Ideal de doçura Ideal de consistência

B1 -0,06c 0,00a,b
B2 -0,70b -0,17b
B3 0,09a,b 0,04a,b
B4 0,36a 0,22ª

Médias seguidas da mesma letra, nas colunas, não diferem estatisticamente entre si pelo Teste
de Tukey, a 5% de probabilidade.
*B1 (Bolo com açúcar light), B2 (Bolo com açúcar mascavo), B3 (Bolo com adoçante dietético)
e B4 (Bolo com açúcar cristal)

Para o ideal de doçura, os bolos B3 e B4, diferiram estatisticamente dos

bolos B1 e B2, e foram classificados como ligeiramente mais doces que o ideal.

Quanto ao ideal de consistência, o bolo padrão diferiu estatisticamente de B2,

sendo considerado ligeiramente mais consistente que o ideal. B4 não diferiu

estatisticamente de B1 e B3 com relação ao ideal de consistência.

Os provadores também avaliaram quanto à intenção de compra como

observado na Tabela 8, os resultados ficaram entre “Não sei se compraria” e

“Provavelmente compraria”.
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Tabela 8: Avaliação da intenção de compra dos bolos B1, B2, B3 e B4.
*Amostra Intenção de compra

B1 3,61b
B2 3,21c
B3 3,55b,c
B4 3,98a

Médias seguidas da mesma letra, nas colunas, não diferem estatisticamente entre si pelo Teste
de Tukey, a 5% de probabilidade.
*B1 (Bolo com açúcar light), B2 (Bolo com açúcar mascavo), B3 (Bolo com adoçante dietético)
e B4 (Bolo com açúcar cristal)

Para a intenção de compra, a formulação padrão diferiu estatisticamente

das demais, fato que é explicado pela sua maior aceitação em todos os

atributos avaliados no presente trabalho.

4. Considerações Finais
No presente estudo, constatou-se que é possível desenvolver bolo

integral, saudável, de baixo custo e com valor nutricional agregado, e boa

aceitação sensorial quando comparadas às receitas comuns usualmente

utilizadas para consumo.

As formulações B1 e B3 apresentaram redução do valor calórico total

podendo ser indicada em dietas com objetivo de perda e controle de peso

corporal. Outra possível indicação é da formulação B3 para pacientes com

diabetes mellitus tipo 2 devido à substituição do açúcar pelo edulcorante,

devendo, porém, atentar-se para a restrição desse à pacientes hipertensos,

devido ao alto teor de sódio no mesmo, sendo nesses casos, indicada a

substituição de edulcorante como a sucralose.

Em relação ao nível de aceitação, os bolos mais aceitos foram com

açúcar cristal e com adoçante, por possivelmente não ter ficado sabor residual

do adoçante na preparação B3.
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RESUMO
A caracterização de compostos bioativos em frutas é relevante, pois eles
atestam sobre a qualidade das frutas. Entretanto, essas análises demandam
elevados custos e tempo de análise. Logo, o objetivo do trabalho foi determinar
modelos matemáticos de predição do conteúdo de antocianinas, fenólicos e
capacidade antioxidante (ABTS), utilizando análise colorimétrica (rápida, não
utiliza reagentes e não destrutiva), em morango, framboesa e juçara, a fim de
facilitar essa caracterização. Para isso, os extratos obtidos foram
caracterizados por meio de medidas colorimétricas, quantificação de
antocianinas totais, compostos fenólicos totais e capacidade antioxidante. A
obtenção dos modelos matemáticos foi realizada utilizando regressão linear
múltipla (método Stepwise). Os parâmetros colorimétricos apresentaram forte
correlação (p < 0,01) com o conteúdo de antocianinas, indicando boa qualidade
no modelo de regressão linear. Os modelos matemáticos de predição
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determinados apresentaram R2 igual a 0,9996; 0,985 e 0,874, para
antocianinas, fenólicos e capacidade antioxidante, respectivamente. Estes
resultados são promissores, pois diminuem custos e tempo na caracterização
desses compostos bioativos na indústria de alimentos.

1. INTRODUÇÃO
A caracterização de frutas contendo compostos bioativos, principalmente

compostos fenólicos, é de extrema relevância, pois estes conferem benefícios

para a saúde dos seus consumidores e suas quantidades no fruto podem ser

moduladas de acordo com o manejo durante seu cultivo e época de colheita

(BOBINAIT; VIŠKELIS; VENSKUTONIS, 2012; PAES et al., 2014;

STASZOWSKA-KARKUT; MATERSKA, 2020). As principais análises de

caracterização visam quantificar os compostos, tais como antocianinas totais e

compostos fenólicos totais. Além disso, existem análises que medem o poder

desses compostos em atuar como antioxidantes por diferentes mecanismos de

ação, como é o caso das análises de capacidade antioxidante. Elas são

utilizadas em larga escala avaliando compostos de diferentes classes utilizando

as metodologias mais adequadas para cada tipo de composto (CÖMERT;

GÖKMEN, 2018; NARDINI; GARAGUSO, 2020).

No entanto, as análises de caracterização de compostos bioativos

utilizam reagentes de alta pureza, o que acaba elevando seu custo, como é o

caso da análise de capacidade antioxidante pelo método ABTS. Utilizam

equipamentos robustos e com custos elevados, como é o caso do

espectrofotômetro, utilizado para todas as análises citadas de caracterização.

Além disso, demandam técnicos especializados com conhecimento sobre as

metodologias de análise, as quais envolvem preparo de reagentes instáveis

quimicamente e uso de equipamentos muito específicos. Por fim, as reações

levam certo tempo para ocorrer (podem levar até 1 h dependendo da análise) e

os radicais formados também necessitam de tempo para sua completa

formação (no caso do radical ABTS, leva cerca de 16 h) (FULEKI; FRANCIS,

1968; RE et al., 1999; SINGLETON; JOSEPH A., 1965).

Nesse sentido, muitos estudos têm sido realizados a fim de solucionar

estes problemas. Os estudos correlacionam metodologias de análises

complexas, como as descritas anteriormente, com outras mais simples, de

menor custo, mais fáceis, mais rápidas e sem o uso de reagentes para predizer
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a característica desejada na análise, como é o caso da colorimetria, da

espectroscopia de infravermelho, infravermelho próximo e da ressonância

(EKICI et al., 2014; HOSU; CRISTEA; CIMPOIU, 2014; OLIVEIRA et al., 2018;

PACE et al., 2013). A predição utiliza modelos matemáticos, nos quais o que se

deseja determinar são as variáveis dependentes, ou seja, as análises

desejadas e o parâmetro medido pela metodologia mais prática é a variável

independente.

Oliveira, Roque, Maia, Stringheta, & Teófilo (2018), realizaram uma

pesquisa de predição do teor de antocianinas, fenólicos totais e capacidade

antioxidante em extratos fenólicos brutos de uva violeta e repolho roxo

utilizando como metodologia mais prática a espectroscopia de infravermelho.

Song, Kim, Im, & Kim, (2018) também utilizaram espectroscopia de

infravermelho, mas com transformada de Fourier, para caracterizar frutas

cítricas quanto aos seus compostos bioativos. Shawky & Selim (2019), também

encontraram bons modelos matemáticos utilizando espectroscopia

infravermelho para caracterizar casca de frutas cítricas. Gales et al., (2021)

utilizaram infravermelho próximo para predizer conteúdo de antocianinas e a

açúcar em framboesas frescas com resultados rápidos e modelos matemáticos

eficientes.

As frutas estudadas neste capítulo apresentam conteúdo de

antocianinas elevado, quando comparado às demais. Sua coloração vai desde

o laranja, passando pelo vermelho, até o roxo (CHEN et al., 2020; MARTINSEN;

AABY; SKREDE, 2020; MAZUCO et al., 2018; ZOU et al., 2018). Esta

característica aumenta a variabilidade amostral implicando diretamente nas

leituras dos parâmetros colorimétricos, gerando assim modelos matemáticos

mais preditivos. Além disso, pelas antocianinas serem compostos fenólicos

antioxidantes, favorecem a correlação dos parâmetros colorimétricos com as

análises de determinação destes compostos, fenólicos totais e capacidade

antioxidante.

Visando facilitar a caracterização de frutas contendo compostos

bioativos, o presente trabalho utilizará os parâmetros da análise colorimétrica

como variáveis independentes de modelos matemáticos de regressão linear

simples. A análise colorimétrica é rápida, fácil e não destrutiva, além de não

utilizar reagentes. É uma metodologia objetiva e que apresenta parâmetros
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para definir a cor do que está sendo analisado utilizando coordenadas

tridimensionais. O objetivo deste trabalho foi encontrar modelos matemáticos

utilizando esses parâmetros para predizer o conteúdo de antocianinas totais,

fenólicos totais e a capacidade antioxidante pelo método ABTS, das frutas

morango, juçara e framboesa.

2 MATERIAL E MÉTODOS

MATERIAL
Foram utilizados morangos (Fragaria ananassa) e framboesas (Rubus

idaeus) produzidos no município de Alfredo Vasconcelos, Minas Gerais, além

de juçara (Euterpe edulis Martius) produzido no município de Canaã, Minas

Gerais. As frutas foram colhidas, selecionadas, lavadas e armazenadas em

congelador convencional a -18 °C até o momento das análises.

OBTENÇÃO DO EXTRATO FENÓLICO
A obtenção do extrato fenólico bruto foi realizada pesando-se 10 g de

cada fruta trituradas em mixer e adicionando-se 100 mL de solução extratora

etanol 75% acidificada a pH 2,0±0,1 com ácido clorídrico, e, posteriormente,

submetido a tratamento de ultrassom a 40 kHz, temperatura de 40 °C, por 50

minutos, utilizando banho ultrassônico (Elmasonic TI-H-10, Elma, Alemanha)

(ROCHA et al., 2018). Após esse período, a mistura foi filtrada em papel-filtro,

Whatman nº 1, a vácuo, em funil de Büchner, e o volume aferido em balão

volumétrico com solução extratora. Posteriormente, os extratos foram

concentrados a vácuo utilizando evaporador rotativo (IKA RV 10 digital), à

temperatura máxima de 50 °C para eliminação do álcool até se obterem teor de

sólidos solúveis totais (SST) de aproximadamente 13 ºBrix. O teor de sólidos

solúveis (ºBrix) foi obtido pela leitura direta em refratômetro marca Leica,

modelo AR 200 (Nova York, EUA). Esse extrato fenólico bruto foi armazenado

em frasco âmbar sob congelamento no ultrafreezer (aproximadamente -60 °C)

até o momento de sua purificação.
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CARACTERIZAÇÃO DOS COMPOSTOS BIOATIVOS
Determinação de antocianinas totais

A determinação de antocianinas totais foi realizada utilizando o método

pH único descrito por Fuleki & Francis (1968). Uma pequena alíquota da

amostra foi diluída em etanol/HCl 1,5N (85:15) v/v e a leitura realizada em

espectrofotômetro UV-VIS (UV-M51 marca Bel, Monza - Itália), em

comprimento de onda de 535 nm. O cálculo da concentração total de

antocianinas baseou-se na Lei de Lambert-Beer e quantificação de

Antocianinas Totais (AntT) foi efetuada de acordo com a Equação 1. Foi

utilizado o Coeficiente de Extinção médio (E1%1cm) de diversas antocianinas,

adotando-se para o método de pH Único (pH 2,0) valor de 982. Os resultados

expressos em mg de antocianinas por 100 g de fruta.

���� �����
�� �� �������

= �×��×100
�×�1��

1% (Equação 1)

Em que:

AntT = teor de antocianinas totais

A = absorvância

FD = fator de diluição

m = massa de amostra

E1%1cm = Coeficiente de extinção.

Determinação de fenólicos totais
A determinação de fenólicos totais dos extratos foi realizada de acordo

com metodologia descrita por Singleton & Rossi (1965), pelo método

espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau, utilizando o ácido gálico como padrão

de referência. Em um tubo de ensaio adicionou-se 0,6 mL de cada amostra, 3

mL do reagente Folin-Ciocalteau diluído 1/10 e 2,4 mL de Na2CO3 7,5%, sob

agitação. A mistura foi armazenada ao abrigo de luz por 1 hora. A absorvância

foi medida a 760 nm usando um espectrofotômetro UV-VIS (UV-M51 marca Bel,

Monza - Itália). Os resultados foram expressos em mg de ácido gálico

equivalente por 100 g de fruta (mg EAG/100 g fruta).
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Determinação de capacidade antioxidante
Para determinação de capacidade antioxidante, foi utilizada metodologia

ABTS, com formação do radical ABTS•+ (2,2’-azinobis-3-etil-benzotiazolina-6-

sulfonado) descrita por (RE et al., 1999). Foi utilizado o trolox como padrão. Os

valores foram corrigidos para µmol equivalente de trolox por g de fruta, e o

resultado expresso em capacidade antioxidante equivalente ao trolox.

ANÁLISES COLORIMÉTRICAS
Os extratos obtidos foram caracterizados utilizando análise colorimétrica,

pela leitura direta de reflectância do sistema de coordenadas retangulares “L*”,

“a*” e “b*”, empregando-se a escala de cor CIELAB, com iluminante D65 e

ângulo de observação de 10 °, utilizando-se colorímetro Hunter Lab, modelo

Colorquest XE (Reston, USA). Os valores de C* (Chroma) e h* (hue) foram

calculados a partir dos dados de a* e b*, pelas Equações 1 e 2.

C* = [(a*)2 + (b*)2]1/2 (1)

h* = arctan(b*/a*) (2)

DELINEAMENTO E ANÁLISES ESTATÍSTICAS
O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado,

com três repetições para os tratamentos frutas morango, juçara e framboesa e

as análises realizadas em duplicatas.

Os resultados de caracterização foram submetidos à análise de variância

pelo teste F e as médias dos tratamentos comparadas entre si pelo teste de

Tukey ao nível de 5% de probabilidade, utilizando o programa SAS (SAS

Institute, version 9.4, Cary, NC, USA). As análises de correlação foram

realizadas pelo método de Pearson, ao nível de 5% de probabilidade utilizando

o programa SAS (SAS Institute, version 9.4, Cary, NC, USA). A escolha do

modelo de predição foi feita levando-se em consideração o coeficiente de

determinação r2, e a significância dos parâmetros, utilizando o ProcReg do SAS

(SAS Institute, version 9.4, Cary, NC, USA) para regressão linear múltipla com

o método Stepwise.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

CARACTERIZAÇÃO DOS COMPOSTOS BIOATIVOS E ANÁLISES
COLORIMÉTRICAS

As análises de caracterização dos extratos são importantes, pois

quantificam compostos que oferecem benefícios à saúde dos consumidores

nas frutas estudadas, como é o caso de antocianinas e compostos fenólicos.

Além disso, determina-se a capacidade antioxidante total fornecida por estes e

outros compostos presentes nas frutas. A análise colorimétrica fornece dados

da qualidade dos extratos, podendo associar a cor apresentada por eles ao

conteúdo de compostos coloridos, como é o caso das antocianinas. Nesse

sentido, a Tabela 1 mostra os resultados dessas análises, para cada fruta

estudada.

Tabela 1 - Parâmetros colorimétricos (L*, a*, b*, C* e h*), teor de antocianinas,

compostos fenólicos e capacidade antioxidante do extrato fenólico de morango,

juçara e framboesa.

Parâmetro Morango Juçara Framboesa

L* 38,82±0,64a 24,32±0,08c 33,13±0,84b

a* 14,98±1,33b 4,87±0,43c 24,80±2,06a

b* 16,44±1,99a 0,00±0,17c 11,80±1,98b

C* 22,27±1,89b 2,90±0,42c 27,47±2,71a

h* 47,56±3,73a 359,65±3,55a 25,32±1,91a

Antocianinas totais 5,56±0,23b 47,71±5,08a 10,86±1,79b

Fenólicos totais 330,56±14,84a 332,48±13,74a 177,39±17,16b

Capacidade
antioxidante (ABTS)

55,71±9,61a 49,71±7,22a 25,40±0,60b

Os resultados de antocianinas totais foram expressos em mg de antocianina/100 g de fruta, de
fenólicos em mg equivalente de ácido gálico/100 g de fruta, os de ABTS em µM de trolox/g de
fruta. Valores em média ± desvio padrão (DP), n= 3. Significância (P<0,05): médias seguidas
de pelo menos uma mesma letra na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey.

Com relação aos parâmetros colorimétricos, os extratos diferiram entre si,

ao nível de 5% de probabilidade (p < 0,05), para L*, a*, b* e C*. No entanto,

todos apresentaram a* positivo, indicando coloração avermelhada e b* positivo,
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indicando coloração próxima do amarelo. O parâmetro C*, que indica a

qualidade da cor, mostrou que o extrato de framboesa apresentou uma

coloração mais viva, seguida do morango e da juçara, respectivamente.

Já com parâmetro h* é possível concluir de fato com relação à cor dos

extratos. Apesar dos resultados não diferirem estatisticamente, ao nível de 5%

de probabilidade (p > 0,05), é possível definir os extratos de morango e

framboesa como alaranjados, pois os ângulos de tonalidade situam-se entre 25

e 70°, e, o extrato de juçara como sendo vermelho escuro, pois o ângulo de

tonalidade encontra-se entre 330 e 25° e apresenta menor C*, segundo o

sistema Cielab (RAMOS, 2007).

Já para a quantificação de compostos, o extrato de juçara apresentou

maior quantidade de antocianinas e a quantidade destas nos extratos de

morango e framboesa não diferiram entre si, ao nível de 5% de probabilidade

(p > 0,05). Porém, foi possível observar que mesmo apresentando baixo

conteúdo de antocianinas, comparado aos outros extratos, o extrato de

morango apresentou o maior conteúdo de fenólicos totais, assim como o

extrato de juçara que não diferiu deste, ao nível de 5% de probabilidade (p >

0,05). O extrato de framboesa apresentou menor conteúdo de compostos

fenólicos totais dos três extratos. O comportamento apresentado na capacidade

antioxidante, foi o mesmo que para os compostos fenólicos, visto que essas

análises se correlacionam (CÖMERT; GÖKMEN, 2018). Resultados

semelhantes foram apresentados por Rampazzo, Takikawa, & Haminiuk (2012),

De Souza et al. (2014) e Neri-Numa, Soriano Sancho, Pereira, & Pastore,

(2018).

Hanuka Katz, Eran Nagar, Okun, & Shpigelman (2020) identificaram 18

compostos com capacidade antioxidante, além das antocianinas em morangos.

Destes, a maioria são compostos fenólicos. Ganhão, Pinheiro, Tino, Faria, & Gil,

(2019), também encontraram baixo teor de antocianinas em morangos e alta

quantidade de compostos fenólicos e capacidade antioxidante, o que corrobora

com o encontrado neste trabalho.
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ANÁLISES DE CORRELAÇÃO
Para determinarmos modelos matemáticos de predição, utilizando

regressão linear, é fundamental estudarmos os coeficientes de correlação

linear entre as variáveis estudadas, pois sabe-se que a qualidade de um

depende fortemente da qualidade do outro (RODRIGUES; IEMMA, 2005).

Quanto mais próximo de 1 ou -1 é o coeficiente de correlação r, mais forte é o

relacionamento entre as variáveis e melhor serão as retas de regressão linear

utilizando estas variáveis.

A Tabela 2 apresenta os resultados para os coeficientes de correlação

linear entre as variáveis estudadas na determinação dos modelos matemáticos

preditivos. Nela pode-se observar a alta correlação (p < 0,01) apresentada

entre a análise de quantificação de antocianinas totais e os parâmetros

colorimétricos L*, a*, b* e C*, indicando que estas variáveis podem resultar em

bons modelos preditivos para a quantificação destes compostos. Para

compostos fenólicos totais, apenas o parâmetro a* apresentou forte correlação

(p < 0,01). Por fim, na análise de capacidade antioxidante pelo método ABTS,

não houve correlação linear (p > 0,01) com os parâmetros colorimétricos.

Ainda, é importante ressaltar a correlação forte (p < 0,01) apresentada

entre a quantificação de compostos fenólicos totais e a análise de capacidade

antioxidante, o que já era esperado, pois foi relatado em outros trabalhos

(CÖMERT; GÖKMEN, 2018; FERRARI; GERMER; DE AGUIRRE, 2012).

Tabela 2 – Correlação de Pearson (r) entre os parâmetros estudados para a
caracterização dos extratos fenólicos das três frutas estudadas.

L* a* b* C* h* AntT Fenólicos ABTS

L* 1 0,65 0,99** 0,82** -0,31 -0,95** -0,13 0,05

a* 1 0,73* 0,96** -0,39 -0,82** -0,83** 0,67

b* 1 0,89** -0,34 -0,96** -0,25 0,10

C* 1 -0,40 -0,93** -0,66 0,50

h* 1 0,24 0,20 0,39

AntT 1 0,41 0,17

Fenólicos 1 0,84**

ABTS 1
AntT= Conteúdo de Antocianinas totais pelo método pH único. A correlação foi estabelecida
pelo método de Pearson. *indica correlação significativa à 5% de probabilidade, **indica
correlação significativa à 1% de probabilidade e os demais são não significativos.
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MODELOS MATEMÁTICOS DE PREDIÇÃO
Após a caracterização dos extratos, utilizando delineamentos estatísticos

apropriados, e, do estudo de correlação das variáveis dependentes e

independentes escolhidas, pode-se enfim determinar os modelos matemáticos

de predição da quantificação de antocianinas totais, fenólicos totais e

capacidade antioxidante, os quais são os objetivos principais deste trabalho. Os

modelos matemáticos de predição determinados são apresentados na Tabela 3.

Todos os modelos apresentados não tiveram falta de ajuste (p < 0,01), o

que mostra que os dados se ajustam ao modelo proposto e apresentaram

elevado coeficiente de determinação R2, que indica elevada linearidade do

modelo. No entanto, como apresentado no item anterior, o coeficiente de

determinação para a análise de capacidade antioxidante pelo método ABTS foi

mais baixo que os demais modelos, devido à fraca correlação linear entre esta

análise e os parâmetros colorimétricos.

Tabela 3 – Modelos matemáticos de regressão linear múltipla, ajustada para

predição do teor de antocianinas, compostos fenólicos e capacidade

antioxidante dos frutos de morango, juçara e framboesa usando parâmetros

colorimétricos.

Parâmetros Equação R2 Significância

Antocianinas
AntTúnico = 188,59 - 5,12L* + 3,11ª* +

5,84b* - 5,37C* - 0,03h*
0,9996 p < 0,0001

Fenólicos CF = 375,56 -11,77a* + 8,15b - 0,07h* 0,985 p < 0,0001

ABTS CA = -25,51 + 3,35L* - 2,19C* 0,874 p < 0,01
O AntTúnico = mg de antocianina/100 g de fruta, CF = mg equivalente de ácido gálico/100 g de
fruta, CA = µM de trolox/g de fruta.

Portanto, foi possível determinar modelos matemáticos de predição com

alta qualidade, para análises de caracterização de compostos bioativos de

extrema relevância para os três frutos estudados, resultando em diminuição de

custos com reagentes, equipamentos e mão-de-obra, além de tempo de análise.

É importante ressaltar, que a grande maioria dos trabalhos realizados

com predição utilizam modelos matemáticos complexos e não-lineares, como

os citados na introdução. Já os modelos apresentados na Tabela 3 são lineares
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e de fácil utilização.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos argumentos apresentados, pode-se concluir que foi

possível determinar modelos matemáticos de predição de quantificação de

antocianinas totais, compostos fenólicos totais e da capacidade antioxidante,

com elevados coeficientes de determinação (R2 igual a 0,9996; 0,985 e 0,874,

respectivamente), para as frutas morango, juçara e framboesa. Por meio destas

equações é possível caracterizar estas frutas sem a necessidade de realizar

análises químicas, sendo necessário apenas a leitura dos parâmetros

colorimétricos dos extratos fenólicos, a qual é uma análise rápida e não utiliza

reagentes. Estes resultados são promissores, pois diminuem custos e tempo na

caracterização dos compostos bioativos destes frutos na indústria de alimentos.
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RESUMO
A secagem dos alimentos é uma técnica de conservação utilizada pelo homem
há muito tempo. Tal processo visa prolongar a vida útil dos alimentos, fazendo,
portanto, com que fiquem aptos ao consumo por mais tempo quando
comparado às versões in-natura. Essa técnica é bastante utilizada até hoje,
sendo, portanto, de grande valia que profissionais da área de processamento
de alimentos a conheçam e saibam executá-la corretamente. Frutas e vegetais
in-natura geralmente são altamente perecíveis e de limitada disponibilidade
durante o ano, logo, a técnica de secagem pode se apresentar como uma
importante alternativa de processamento para contornar essas adversidades.
Diante deste contexto, criou-se este capítulo com o objetivo de apresentar uma
proposta de prática de ensino de secagem de maçã em secador convectivo,
complementada com cálculos de rendimento do processo e resultados de
análises físico-químicas realizadas no produto final. Acredita-se que tal prática
possa ser facilmente realizada em cursos de formação profissional
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relacionados a tecnologias de processamento de alimentos, como, por exemplo,
Engenharia de Alimentos e Ciência e Tecnologia de Alimentos. Por fim, vale
ressaltar que as aulas práticas de tecnologia de processamento são de extrema
importância para a formação profissional, tendo em vista a possibilidade de
“colocar a mão na massa” e, assim, aplicar o conhecimento adquirido durante
as aulas teóricas, o que certamente potencializa o processo de aprendizagem.
Palavras-chave: Secagem; frutas desidratadas; práticas de ensino; engenharia
de alimentos.

1 INTRODUÇÃO
As frutas e os vegetais possuem uma ampla variedade de

micronutrientes fundamentais para uma alimentação saudável, são ricos em

nutrientes essenciais, vitaminas e fibras dietéticas. Porém, esses alimentos, em

sua forma fresca, são altamente perecíveis e em geral estão disponíveis

sazonalmente. Com o objetivo de contornar essa problemática, comumente

utiliza-se o processo de secagem (BASSEY; CHENG; SUN, 2021).

O processo de secagem é uma das técnicas mais antigas utilizadas pelo

homem para melhorar a conservação de alimentos. Esse processo era

realizado de forma natural e artesanal, geralmente com exposição ao sol.

Entretanto, essa técnica foi crescendo bastante, e estudos estão sendo

constantemente realizados a fim de melhorar a sua aplicação, sempre em

busca da melhoria da qualidade e da segurança dos alimentos.

Basicamente, o processo de secagem consiste na remoção da umidade

presente no alimento, a qual ocorre através da evaporação com a transferência

simultânea de calor e massa (INYANG; OBOH; ETUK, 2018). O principal

objetivo do processo de secagem é a remoção de água presente no alimento a

fim de diminuir a sua atividade de água. Desse modo, o produto seco estará

menos susceptível aos processos de deterioração, fazendo com que a vida de

prateleira do alimento seja aumentada. Além disso, é importante destacar, que

esse processo reduz o peso e o volume dos alimentos, logo há uma diminuição

no tamanho das embalagens, facilitando e reduzindo custos relacionados ao

transporte e armazenamento (MOUSAKHANI-GANJEH et al., 2021).

Ao longo do curso de engenharia de alimentos, os alunos possuem em

sua grade curricular disciplinas relacionadas à Tecnologia de Secagem de

Alimentos, onde têm a oportunidade de aprender sobre os conceitos

importantes inerentes a esse tema. No entanto, apenas o conhecimento teórico
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não é satisfatório para a formação do Engenheiro de Alimentos, como

evidenciado nas diretrizes curriculares do Ministério da Educação, para os

cursos de engenharia. Há que se experimentar esses conhecimentos de

maneira prática, trazendo o estudante para situações próximas às encontradas

na indústria de alimentos.

Nesse sentido, este capítulo tem por objetivo apresentar uma sugestão

de aula prática relacionada à Tecnologia de Secagem de Alimentos, trazendo

um roteiro metodológico apresentado após uma revisão de literatura sobre o

processo de secagem de alimentos e complementados com cálculos de

rendimento do processo e resultados de análises físico-químicas, que foram

realizados em um processo exemplificado pela secagem de rodelas de maçã.

Além disso, há uma breve explanação da importância da realização de práticas

de ensino para o processo de aprendizagem.

2 REVISÃO DE LITERATURA
IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA DE ENSINO

Estudos acerca da efetividade, abrangência e aplicabilidade de aulas

práticas em cursos de ensino superior para bacharéis são extremamente

escassos. É mais comum encontrarmos pesquisadores da licenciatura

estudando as práticas como forma de melhorar, aprimorar ou até mesmo

facilitar o ensino para aluno e professor da educação básica e para professores

em formação de cursos de licenciatura.

Nesse sentido, cabe aqui ressaltar que bacharéis em formação também

necessitam que se desperte o interesse no aprendizado, que sejam envolvidos

em investigações científicas, que desenvolvam suas capacidades de solucionar

problemas, que desenvolvam certas habilidades e que compreendam os

conceitos básicos, para que exerçam suas profissões depois de formados.

Estas características são descritas como principais funções de aulas práticas

sobre o ensino de ciências (KRASILCHIK, 2008).

É inegável que as aulas práticas apresentam grande importância no

aprendizado e capacitação do engenheiro de alimentos. Isto fica evidente na

Resolução n° 1 de 26 de março de 2021 do Ministério da Educação, a qual

trata das diretrizes curriculares nacionais para cursos de graduação em

engenharia. Nela diz que “devem ser previstas as atividades práticas e de
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laboratório, tanto para os conteúdos básicos como para os específicos e

profissionais, com enfoque e intensidade compatíveis com a habilitação da

engenharia” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2021).

Além disso, nas diretrizes curriculares para os cursos de graduação em

engenharia, publicado pelo Ministério da Educação ainda diz:
“os currículos dos cursos de engenharia deverão dar condições a

seus egressos para adquirir competências e habilidades para: aplicar

conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais

à engenharia; projetar e conduzir experimentos e interpretar

resultados; conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e

processos; planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e

serviços de engenharia; desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e

técnicas; avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas;

avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e

ambiental; assumir a postura de permanente busca de atualização

profissional” (Resolução n° 1 de 26 de março de 2021 do Ministério

da Educação).

Todas estas competências e habilidades listadas estão diretamente

relacionadas ao aprendizado obtido em aulas práticas ao longo do curso.

A aula prática no ensino superior não é apenas uma forma de tornar o

ensino mais atrativo e relevante para os alunos, ela é uma oportunidade que os

alunos têm de interagir com instrumentos e protocolos inerentes de um

experimento, que em aulas didáticas expositivas eles não teriam acesso. Além

disso, o aluno pode compreender a aplicação prática do que está sendo

analisado, estudado ou aprendido e fazer relações cognitivas de acordo com o

que se espera de sua profissão (PAGEL; CAMPOS; BATITUCCI, 2015).

Estudos realizados por Franco e Boog, (2007), sobre práticas no ensino

nutricional, uma disciplina ministrada para os cursos de nutrição, evidenciaram

que a relação teoria e prática é importante desde o primeiro ano de graduação

e aplicável a todas as disciplinas, para que o aluno consiga estabelecer essa

relação em todas as suas ações ao longo do curso, ou seja, para que o

estudante entenda a importância de cada prática no exercício de sua profissão

depois de formado. Isto é bastante relevante, pois nos anos iniciais da

graduação muito pouco é estudado acerca da profissão, e sim uma revisão de

conhecimentos básicos que serão aplicados posteriormente para resolução de

problemas da indústria. É importante, que desde o início do curso o aluno
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consiga relacionar a prática ao exercício de sua profissão.

Miranda, Leda e Peixoto, (2013), concluíram em sua pesquisa com

práticas de ensino voltadas para biologia, que os alunos sentem falta de

atividades diversificadas, que fujam à aula expositiva, para tornar o

aprendizado mais efetivo, descontraído e otimizado. No entanto, apesar dos

professores terem iniciativa para aplicação de aulas práticas, isso é dificultado

por estes se encontrarem sobrecarregados, com excesso de turmas e outras

rotinas, além da falta de laboratórios e equipamentos para aplicar experimentos.

Esta conclusão pode ser extrapolada para os cursos de engenharia de

alimentos, onde muitas vezes são encontrados os mesmos empecilhos para

aplicação de práticas diversificadas e que sejam aplicáveis no exercício da

profissão.

Por fim, Pagel, Campos e Batitucci, (2015) relataram em sua pesquisa

sobre a contribuição das aulas práticas no processo de ensino-aprendizagem,

que embora as aulas práticas causem expectativas e curiosidade por parte dos

alunos, elas não garantem aprendizado. As aulas práticas devem estar

relacionadas e caminharem junto com o conteúdo tratado nas aulas teóricas,

para que tenham êxito nos objetivos traçados pelo professor.

Dessa forma, as aulas práticas investigativas e que solucionem

problemas são importantes para que o aluno do curso de engenharia de

alimentos possa aplicar os conhecimentos obtidos em aulas teóricas, melhorar

o aprendizado de forma a instigar o aluno sobre determinada situação e colocá-

lo em uma situação mais próxima da realidade a qual ele se encontrará depois

de formado, tornando-o mais preparado para exercer sua profissão.

PROCESSOS DE SECAGEM DE ALIMENTOS
Diferentes mecanismos podem ser aplicados para a realização do

processo de secagem, como por exemplo, secagem a vácuo, desidratação

osmótica, liofilização e secagem por ar quente (convecção). Durante a

aplicação desses processos, algumas mudanças químicas e/ou físicas

indesejáveis podem ocorrer. De modo geral, elas vão estar relacionadas a uma

distribuição de temperatura inadequada, desigual. Como consequência disso,

podem ocorrer perdas na qualidade do produto seco, como mudanças de cor,

sabor, textura, entre outros. (LAMMERSKITTEN et al., 2019). Além disso, a
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atividade enzimática residual, a atividade microbiana e a reidratação são

parâmetros de grande importância e que devem ser levados em consideração

no controle de qualidade deste tipo de produto (STRINGHETA; CHAUCA;

PONTES, 2004).

Desse modo, é importante determinar quais as condições adequadas

para a secagem de cada tipo de alimento, para que não seja comprometida a

qualidade dos produtos secos. Podendo destacar a determinação precisa dos

parâmetros de transferência de umidade, como o coeficiente de transferência

de massa, a taxa de secagem e a difusividade de umidade. Características

como cor, teor de capsaicina, ácido ascórbico, compostos de sabor voláteis,

são exemplos de alterações que podem afetar a qualidade desses alimentos.

Atualmente, o principal método utilizado para a secagem de frutas e vegetais é

a secagem por ar quente (GETAHUN et al., 2021). Um esquema de como esse

processo é realizado, está apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Esquema do processo de secagem de fatias de maça utilizando o

método de secagem por ar quente (convectivo).

Fonte: Elaborado pelos autores

É um processo bastante simples, onde o alimento é colocado em

bandejas e expostos a uma corrente de ar quente e seco. Esse processo é o

mais utilizado devido à ótima relação custo/benefício, de modo que é um

procedimento barato e eficiente. Os produtos secos obtidos podem estender a

sua vida útil por aproximadamente 1 ano (ZARTHA SOSSA et al., 2021). Isso é

possível devido à remoção da água que irá reduzir as reações químicas e
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impedir a proliferação de microrganismos deteriorantes. Geralmente isso é

alcançado quando se atinge uma atividade de água menor que 0,3.

Propriedades como textura e sabor geralmente são alterados ao final do

processo, obtendo-se um novo produto. Esse novo produto pode ser uma

alternativa de lanche mais saudável, de consumo facilitado, quando comparado

com outros produtos processados comerciais, como, por exemplo, os doces

(CALÍN-SÁNCHEZ et al., 2020).

Comumente, frutas como ameixas, uvas, damascos e tâmaras já são

comercializados em sua forma desidratada, as quais são utilizadas

principalmente como ingredientes para o preparo de refeições e sobremesas.

Entretanto, outras frutas desidratadas, consideradas “não tradicionais” vêm

ganhando espaço no mercado nas últimas décadas, dentre elas podemos citar

maçãs, morangos, kiwis, mangas, abacaxis, entre outros. Além disso, nos

últimos anos, um dos principais objetivos das indústrias de alimentos é

maximizar a conveniência dos alimentos. Nesse sentido, o processamento dos

alimentos tem demonstrado ser uma alternativa eficiente, como é o caso dos

produtos desidratados e dos minimamente processados. Logo, os

consumidores podem encontrar nas prateleiras dos supermercados as frutas

não apenas em sua forma fresca, mas também de outras formas (TARANCÓN;

FERNÁNDEZ-SERRANO; BESADA, 2021).

A maioria dos alimentos, principalmente as frutas e vegetais, possuem

uma grande tendência a encolher quando são submetidos ao processo de

secagem por convecção e, na maioria das vezes eles não voltam mais para a

sua dimensão original. Além da notável diminuição de tamanho, também

podem ocorrer à formação de crosta, enrugamento e rachaduras (YANG et al.,

2021). Por outro lado, essa redução do peso e volume do produto é muito

positiva do ponto de vista financeiro, uma vez que irá reduzir significativamente

os custos relacionados ao transporte e armazenamento. Além do mais, é uma

forma fácil de ofertar alimentos, que na forma in-natura são altamente

perecíveis, de modo contínuo sem interferências e restrições sazonais (LIU et

al., 2021).

A qualidade do produto final está diretamente relacionada com os

aspectos da matéria-prima. Além disso, as etapas de manipulação,

processamento, embalagem e armazenamento também são fundamentais para
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se obter um produto final de qualidade. Em relação à matéria-prima, é

importante observar se ela não se encontra deteriorada e, se não está

machucada ou excessivamente madura, de modo que as propriedades

nutricionais desse alimento não tenham sido perdidas (EMBRAPA, 2006). Um

esquema do processo de produção desses produtos desidratados está

apresentado na Figura 2.

Figura 2 – Etapas do processo de produção de frutas e/ou vegetais

desidratados.

Fonte: Elaborado pelos autores

Além da qualidade, é importante que esses alimentos cheguem ao

consumidor final com garantia de segurança. Para tanto, existem em todo o

mundo legislações, que irão regulamentar e definir a identidade e as

características mínimas de qualidade em que os produtos devem atender. No

Brasil, existe legislação municipal, estadual e federal, as quais devem ser

respeitadas cumulativamente. Os órgãos envolvidos para este fim são

geralmente o Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura e o Inmetro

(Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

Atualmente, encontra-se em vigor, a RDC Nº 272, de 22 de setembro de

2005, a qual revogou, dentre outras, a resolução CNNPA Nº 12, de 1978.

Nessa atual resolução a Diretoria Colegiada da Agencia Nacional de Vigilância

Sanitária aprovou o “Regulamento técnico para produtos de vegetais, produtos
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de frutas e cogumelos comestíveis”, onde define-se:
“Produtos de Vegetais: são os produtos obtidos a partir de partes

comestíveis de espécies vegetais tradicionalmente consumidas como

alimento, incluindo as sementes oleaginosas, submetidos a processos

de secagem e ou desidratação e ou cocção e ou salga e ou

fermentação e ou laminação e ou floculação e ou extrusão e ou

congelamento e ou outros processos tecnológicos considerados

seguros para a produção de alimentos. Podem ser apresentados com

líquido de cobertura e adicionados de sal, açúcar, tempero ou

especiaria e ou outro ingrediente desde que não descaracterize o

produto. Excluem-se desta definição os produtos de frutas, produtos

de cereais e farinhas (cereais, tubérculos e raízes).

Produtos de frutas: são os produtos elaborados a partir de fruta(s),

inteira(s) ou em parte(s) e ou semente(s), obtidos por secagem e ou

desidratação e ou laminação e ou cocção e ou fermentação e ou

concentração e ou congelamento e ou outros processos tecnológicos

considerados seguros para a produção de alimentos. Podem ser

apresentados com ou sem líquido de cobertura e adicionados de

açúcar, sal, tempero, especiaria e ou outro ingrediente desde que não

descaracterize o produto. Podem ser recobertos.

DESIGNAÇÃO: Produtos de Vegetais e Produtos de Frutas: devem

ser designados por denominações consagradas pelo uso, seguida de

expressão(ões) relativa(s) ao(s) ingrediente(s) que caracteriza(m) o

produto. A designação pode ser seguida de expressões relativas ao

processo de obtenção e ou forma de apresentação e ou característica

específica.” (ANVISA, 2005).

Um dos grandes desafios das indústrias de alimentos, em relação a

expansão do mercado de vegetais e frutas secas, é a baixa qualidade do

produto comercializado. Muitas vezes, eles não possuem padrões definidos,

dificultando a sua aceitação junto aos consumidores. Vale destacar, que a falta

de conhecimento técnico dos fabricantes também é outro fator limitante

(STRINGHETA; CHAUCA; PONTES, 2004).

Mesmo apresentando grande controle na qualidade das frutas

desidratadas e nas etapas do processo de secagem, apenas estes parâmetros

não garantem um produto adequado para o consumidor. Nesse sentido, devem

ser levadas em consideração ainda durante o processo as Boas Práticas de

Fabricação que nada mais são do que práticas de higiene recomendadas para

o manuseio de alimentos tendo como objetivo a obtenção de produtos seguros
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(STRINGHETA; CHAUCA; PONTES, 2004).

3 METODOLOGIA
Neste tópico serão mostradas as etapas que podem ser realizadas

durante uma aula prática de desidratação de vegetais, incluindo as análises

físico-químicas do produto final e os cálculos de rendimento e controle de

processo. O produto escolhido para este exemplo é a maçã desidratada.

Processamento

Recebimento

Inicialmente foi feita a pesagem da matéria-prima (P1) para que se

pudesse registar a quantidade que vai ser processada e posteriormente

calcular os rendimentos do processo.

Em seguida, foi realizada uma avaliação visual das frutas com o intuito

de verificar se estão com qualidade satisfatória. Maçãs de qualidade

apresentam, entre outros aspectos, polpa firme, turgidez (elevado teor de

umidade), ausência de danos mecânicos, casca com aparência nova e

brilhante (FIORAVANÇO & SANTOS, 2013). Frutas com anomalias como

podridões e defeitos causados por fungos e insetos, por exemplo, devem ser

retiradas do processo (STRINGHETA; CHAUCA; PONTES, 2004).

Neste exemplo, como todas as frutas foram adquiridas em

supermercado e rigorosamente selecionadas no ato da compra não houve a

detecção de qualquer exemplar não conforme.

Lavagem

A próxima etapa realizada foi a lavagem das maçãs utilizando água

corrente potável em temperatura ambiente.

Tal operação unitária foi realizada com o intuito de remover resíduos

orgânicos e minerais aderidos à superfície das frutas e que geralmente são

compostos por carboidratos, proteínas, gorduras e sais minerais (ANDRADE,

2008).
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Sanitização

Posteriormente realizou-se a etapa de sanitização, que visa eliminar

microrganismos patogênicos e reduzir o número de microrganismos alteradores

para níveis considerados seguros (ANDRADE, 2008). Para isso foi realizada

uma imersão das frutas em solução de hipoclorito de sódio em temperatura

ambiente a 200ppm por aproximadamente 15min., seguidos de enxágue final

com água corrente potável, conforme descrito em CVS (2013).

Corte

Após a sanitização ocorreu a remoção do miolo e da semente. Em

seguida foi feito o corte das frutas em fatias de aproximadamente 0,5cm de

espessura. Esta operação pode ser feita utilizando de facas ou fatiadores

mecânicos.

Nesta prática optou-se pela manutenção da casca nas frutas.

A massa dos miolos e das sementes retiradas foram pesadas (P2) para a

realização do balanço de massa do processo.

Branqueamento

Neste processamento não houve a realização da etapa de

branqueamento, entretanto, é válido destacar sua principal função e as formas

de realização.

Tal etapa possui o objetivo principal de inativar enzimas que interferem

na qualidade do produto final (MELONI, 2003).

Algumas das formas de realização são: imersão dos cortes de maçã em

solução de bissulfito de sódio em temperatura ambiente na concentração de

500ppm por cerca de 5min. (MELONI, 2003). Alternativamente pode-se utilizar

mistura de solução de ácido cítrico (0,3%) e ácido ascórbico (0,1%) por 5min.

(MELONI, 2003). Há também o branqueamento físico, que pode ser realizado

pela imersão em água quente (aproximadamente 80º C) por cerca de 3 minutos,

seguido de resfriamento em água corrente (SANTOS et al., 2013).

Secagem

Na etapa de secagem as fatias de maçã foram colocadas em bandejas e
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alocadas no interior de um secador com circulação forçada de ar e controle de

temperatura. Stringheta; Chauca; Pontes, (2004) recomendam que as fatias

fiquem bem distribuídas nas bandejas na proporção de cerca de 1 kg/m2.

A umidade inicial das frutas era de 86%, e, o ponto final do processo

deu-se quando a umidade chegou a aproximadamente 3%, conforme

recomendado por Stringheta; Chauca; Pontes, (2004). Há de se ressaltar que

durante o processo as diversas bandejas alocadas no secador foram trocadas

de posição e giradas em 180º C na horizontal para maximizar a

homogeneidade da secagem.

A temperatura adotada foi de 70º C. No dia do processamento a

temperatura ambiente era de 23º C e a umidade relativa de 67%. Nessas

condições o tempo total de permanência do produto dentro da secadora foi de

2 horas e 30 minutos. Vale ressaltar que o tempo de secagem pode variar em

função da fruta, do tamanho, espessura que foi cortada e dos teores de

umidade inicial e final. Pode ainda variar em função das condições de secagem,

ou seja, em função da temperatura, umidade relativa e do fluxo do ar, e do tipo

de secador.

Resfriamento e acondicionamento

Concluído o processo de desidratação, o sistema de aquecimento do ar

foi desligado ficando o produto apenas sob o efeito da ventilação até que

atingisse a temperatura ambiente. Desta forma, não haveria risco de ocorrer

condensação de umidade no interior da embalagem, o que fatalmente limitaria

a vida útil do produto. Após o resfriamento, o produto foi pesado (P5) e

acondicionado em embalagem plástica a vácuo.

Stringheta; Chauca; Pontes (2004) destacam que embalagens plásticas

transparentes além de favorecerem a visualização do produto protegem do

contato com a umidade, ajudando assim a estender o prazo de validade.

Armazenamento

Após o término do processamento, o produto foi armazenado em

temperatura de refrigeração (3 a 8º C).

Stringheta; Chauca; Pontes (2004) relataram a expectativa de que
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rodelas de maçã desidratadas possam ter vida útil de cerca de 5 meses quando

armazenadas em ambientes frescos e de baixa umidade.

Materiais, equipamentos e utensílios utilizados no processamento- Maçã;
- Solução de hipoclorito de sódio;

- Facas;

- Secador de bandeja;

- Embalagem plástica;

- Embaladora a vácuo;

- Geladeira;

- Balança.

Aspecto do produto e análises físico-químicas

Após uma semana de armazenamento foram realizadas as seguintes

análises físico-químicas no produto final: pH, acidez titulável, sólidos solúveis,

atividade de água e análise visual.

Para determinação dos valores de sólidos solúveis totais transferiu-se

uma determinada quantidade da amostra para o prisma do refratômetro de

campo. Os resultados foram lidos diretamente na escala do aparelho, e

expressos em ºBrix conforme descrito na metodologia 315/IV - Determinação

dos sólidos solúveis por refratometria (IAL, 2008).

A atividade de água (Aa) foi determinada pela leitura no aparelho

Aqualab-CX2T.

A determinação dos valores de pH foi realizada no potenciômetro,

emergindo o eletrodo diretamente no produto conforme descrito na metodologia

017/IV - Determinação eletrométrica do pH (IAL, 2008).

Na análise sensorial visual, foram observados aspectos gerais

relacionados às condições da embalagem e do produto, como cor, integridade

e presença de gás nos mesmos.

A determinação da acidez foi realizada conforme metodologia 312/IV -

Determinação da acidez titulável em ácido orgânico (IAL, 2008).
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Materiais, equipamentos e utensílios utilizados nas análises físico-
químicas
- Maçã desidratada;

- Refratômetro;

- Medidor de atividade de água;

- pHmetro;

- Balança analítica;

- Bureta de 25mL;

- Erlenmeyer de 150mL;

- Béquer de 250mL;

- Solução de hidróxido de sódio 0,1M padronizada.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Perda de umidade durante o processamento

O término do processo foi determinado pelo controle da umidade do

produto, ou seja, o processo foi interrompido quando a umidade chegou a

valores próximos ao previamente definido de 3%.

No interior da estufa de secagem foram colocadas duas bandejas com

certa quantidade de rodelas de maçã, e, no decorrer do processo tais rodelas

foram pesadas para que se pudesse calcular suas respectivas umidades.

Na bandeja 1 o peso inicial foi 130,50g (Pi), enquanto na bandeja 2 foi de

125,91g (Pi). Considerando que a umidade inicial considerada foi de 86% (Ui), a

final desejada 3% (Uf), e utilizando a equação 1, foi possível estimar o peso

final esperado em cada uma das bandejas.

�� = �� .
100 − ��

100 − ��

(1)

O peso final nas bandejas 1 e 2 deveria ser de valores respectivamente

próximos a 18,83g e 18,17g.

Isolando o termo Uf da equação 1 e rearranjando os demais obtém-se a

equação 2, tornando possível estimar o valor da umidade de cada bandeja em

cada pesagem conforme mostrado na Tabela 1.
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�� = 100 − �� .
100 − ��

��
(2)

Tabela 1 - Peso dos produtos nas bandejas 1 e 2 durante o processo de
secagem e estimativa de umidade.

Tempo
(minutos)

Peso da
amostra na
bandeja 1
(gramas)

Umidade
estimada na
bandeja 1

(%)

Peso da
amostra na
bandeja 2
(gramas)

Umidade
estimada na
bandeja 2

(%)

Umidade
média
(%)

0 130,50 86,00 125,91 86,00 86,00
30 75,25 75,72 90,72 80,57 78,15
90 30,58 40,26 46,88 62,40 51,33
150 18,50 1,24 18,20 3,13 2,19

Fonte: Resultados do estudo.

Conforme mostrado na Tabela 1, o processo de secagem foi finalizado

após 150 min., tempo este em que se obteve uma umidade média nas duas

bandejas de 2,19%.

Rendimento do processamento

Na Figura 3 é mostrado o balanço de massa referente às etapas do

processo de secagem das rodelas da maçã.

Figura 3 - Diagrama de blocos.

Fonte: Resultados do estudo

Durante o processamento foram realizadas as pesagens da matéria-

prima (P1), perdas após preparo (semente e miolo) (P2) e do produto final (P5).

Os valores obtidos em cada pesagem foram: P1 = 4,87Kg; P2 = 0,67Kg e P5 =

0,60Kg.

De posse destes valores foi possível calcular o peso das rodelas de
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maçã antes da desidratação (P3) e o total de água evaporada durante o

processo de secagem (P4) utilizando as equações 3 e 4.

�3 = �1 − �2 (3)

�4 = �3 − �5 (4)

Substituindo os valores de P1 e P2 na equação 3, foi possível a obtenção

de P3, que foi igual a 4,20Kg.

Utilizando o valor de P3 obtido na equação 3 e o valor de P5, foi obtido

pela equação 4 que P4 foi igual a 3,60Kg.

Através da realização dos balanços de massa detalhados anteriormente

foi possível obter o rendimento de produto final do processo (R), conforme

descrito na equação 5.

� =
�5
�1

. 100 (5)

Substituindo os valores de P5 e P1 na equação 5, foi possível obter o

valor de R, que foi igual a 12,32%.

Aspecto do produto e análises físico-químicas

Os resultados das análises físico-químicas realizadas, em duplicatas,

são mostrados na Tabela 2.

Tabela 2 – Parâmetros físico-químicos das maçãs desidratadas.

Parâmetro físico-químico Média das
duplicatas

Teor de sólidos solúveis (°Brix) 77,35 + 0,64

pH 3,96 + 0,12

Acidez titulável em ácido cítrico (%) 0,96 + 0,19

Atividade de água 0,41 + 0,01

Fonte: Resultados do estudo
Em relação ao aspecto do produto final, mostrado na Figura 4, foi
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evidenciada a manutenção das características sensoriais típicas para este tipo

de produto. Não foi detectado indício de processos fermentativos deteriorantes.

Figura 4 - Rodelas de maçã desidratadas embaladas à vácuo.

Fonte: Elaborado pelos autores

Registros fotográficos de outra batelada realizada, mas neste caso sem

remoção do miolo, são mostrados na Figura 5.

Figura 5 - Rodelas de maçã desidratadas sem remoção do miolo.

Fonte: Elaborado pelos autores.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema Tecnologia de Secagem de Alimentos é de extrema importância

em cursos de Engenharia de Alimentos, visto que se trata de uma operação

unitária com inúmeras vantagens, como extensão da vida útil dos alimentos,

além de facilitar o transporte e distribuição dos mesmos.

Além disso, as práticas realizadas ao longo de cursos de graduação

apresentam as características de aproximar o aluno da profissão que irá

desempenhar, desenvolver a capacidade de solucionar problemas, além de

relacionar os conceitos aprendidos em aulas teóricas com a experiência prática.

Por isso, a utilização desta ferramenta no ensino é extremamente relevante

para formar um bom profissional.

Por fim, o capítulo apresentou um modelo de aula prática de fácil

execução e que não demanda equipamentos robustos e de alto custo,

facilitando então a aplicação da experimentação durante o curso e satisfazendo

as diretrizes curriculares legalmente estipuladas.
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RESUMO

Lycium barbarum L. é um fruto considerado como fonte promissora de
compostos bioativos, os quais estão relacionados sobretudo às atividades anti-
inflamatórias, imunomoduladoras e antioxidantes. Porém a sua ampla utilização
vem sendo limitada essencialmente em decorrência da baixa estabilidade
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térmica e oxidativa desses compostos fitoterápicos. Diante do exposto, o
objetivo deste estudo consistiu na obtenção e caracterização de complexos de
inclusão entre o extrato rico em compostos fenólicos dos frutos da Lycium
barbarum L. (EFGB) em hidroxipropil-β-ciclodextrina (HP-β-CD) para melhor e
maior aproveitamento deste recurso natural. O complexo de inclusão foi obtido
pela técnica da malaxagem, tendo sido fixada a proporção mássica de 1:2 (HP-
β-CD: EFGB). O complexo de inclusão foi caracterizado quanto a composição
fenólica total, espectroscopia na região do infravermelho, tamanho
hidrodinâmico, potencial zeta, difração de raios-X, microscopia eletrônica de
varredura e termogravimetria. Ambas as análises forneceram evidências
consistentes da formação satisfatória do complexo de inclusão, o qual teve sua
estabilidade térmica aumentada, comparativamente ao EFGB em sua forma
livre, oferecendo com isso a maximização para melhor aproveitamento dos
compostos bioativos dos frutos de goji berry pela indústria alimentícia, química
e farmacêutica.
Palavras-Chave: Complexo de inclusão; compostos fenólicos; Lycium
barbarum L.; hidroxipropil-β-ciclodextrina; estabilidade térmica.

1. INTRODUÇÃO
Goji berry (Lycium barbarum L.), um fruto pequeno, com formato

elipsoide, sabor doce e picante e cor laranja-avermelhada brilhante, é obtido

das plantas L. barbarum e L. chinese, pertencentes à família Solanaceous com

origem na China, Tibete e outras partes da Ásia (KULCZYŃSKI E GRAMZA-

MICHAŁOWSKA, 2016; AMAGASE E FARNSWORTH, 2011). Esse fruto é

usado na tradicional medicina chinesa a mais de 2000 anos devido a suas

propriedades antioxidante, além de contribuir para o bom funcionamento dos

rins, fígado e visão (KULCZYŃSKI E GRAMZA-MICHAŁOWSKA, 2016).

Além dos benefícios supracitados, goji berry também confere vantagens

ao sistema neurológico, melhora o metabolismo, atua no controle de glicose em

diabéticos, apresenta atividade anticarcinogenica em células do fígado e do

coração, entre outros (CUI et al., 2011; AMAGASE, 2010). O fruto é rico em

compostos bioativos, sendo suas propriedades funcionais conferidas

principalmente aos ácidos fenólicos, carotenoides (em especial a zeaxantina

dipalmitato), polissacarídeos complexos solúveis em água com alguns resíduos

de aminoácidos e ácido galacturônico, fenilpropanoides, flavonoides e

catequinas (KULCZYŃSKI E GRAMZA-MICHAŁOWSKA, 2016; MOCAN et al.,

2014).

Muitos dos componentes bioativos presente no goji berry, em especial
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no extrato da fruta, são altamente instáveis a luz, temperaturas elevadas e

oxigênio (BOON et al.,2010). Logo, encontrar maneiras para protegê-los e

melhorar sua estabilidade térmica pode auxiliar na aplicação desse

“superalimento” não só na área de alimentos, mas também nas áreas

farmacêutica e de cosméticos. Diante disso, uma alternativa para lidar com tais

limitações é o encapsulamento.

As ciclodextrinas são oligossacarídeos cíclicos que consistem em seis

ou mais unidades de glicopiranose ligadas por ligações α-(1,4). Elas são

usadas para melhorar a estabilidade de moléculas sensíveis a luz e

temperatura, aumentar a permeabilidade de compostos com característica

hidrofóbica como carotenoides e quercetinas, além de melhorar a

biodisponibilidade das substâncias complexadas nesse material de parede

(OZDEMIR et al., 2018).

Hidroxipropil-β-ciclodextrina (HPβCD) é um derivado hidroxialquilado da

β-ciclodextrina com maior solubilidade em água e boa habilidade de inclusão. A

HPβCD foi o primeiro derivado de β-ciclodextrina aprovado para uso como um

fármaco pela Food and Drug Administration (FDA) (KAMIMURA et al., 2014).

Além disso, a HPβCD apresenta menor toxicidade em relação às β-CD, sendo

encontrada em alguns medicamentos orais e oftalmológicos (MESTER et al.,

2002).

Nesse contexto, o objetivo desse estudo foi preparar e caracterizar

complexos de inclusão de extrato concentrado de goji berry com hidroxipropil-

β-ciclodextrina para inferir sobre seu potencial de aplicação em alimentos e

produtos farmacêuticos.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Matéria-prima
O goji berry (Lycium barbarum L.) (GB) foi adquirido em comércio local,

localizado na cidade de Viçosa, Minas Gerais, Brasil, acondicionado em

embalagens de polietileno-nylon e levado até o Laboratório de Embalagem da

Universidade Federal de Viçosa, onde foi desidratado a 40°C ± 2 durante 12

horas, moído e utilizado em seguida para o preparo do extrato fenólico.
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Figura 1. Goji berry (Lycium barbarum L.) desidratado e moído,

respectivamente (a) e (b).

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

2.2 Reagentes Químicos

O Folin Ciocalteu foi adquirido da Sigma Aldrich (St Louis, MO, EUA). O

etanol PA (Neon, pureza 95-98%) e a acetona PA (Synth, pureza 99,5%) foram

adquiridos, respectivamente da Cientec Equipamentos Científicos LTDA, Belo

Horizonte e Hexis Científica, Jundiaí-SP, Brasil. A hidroxipropil-β-ciclodextrina

(HP-β-CD) foi adquirida da Acros Organics. Todos os demais reagentes

químicos utilizados neste estudo eram de grau analítico. As dispersões e

soluções foram preparadas com água ultrapura (resistividade de 18,2 MΩ.cm a

25°C ± 2) em sistema Milli-Q Plus da Millipore (Bedford, MA, EUA).

2.3 Preparo do Extrato
O processo de obtenção do extrato fenólico do goji berry (Lycium

barbarum L.) (EFGB) ocorreu sequencialmente, com a utilização de etanol 80%

(v/v) seguida por acetona 70% (v/v), nesta ordem.

O goji berry (Lycium barbarum L.) moído foi transferido para frascos

erlenmeyers de 250 mL, adicionando-se em cada frasco o volume de 200 mL

de solvente extrator, perfazendo a proporção de 1:10 (m/v) goji berry: solvente

extrator. Os frascos foram colocados em mesa agitadora a 200 rpm (rotação

por minuto), ao abrigo da luz, onde permaneceram durante 24 horas a 25°C ± 2.

Ao término da extração com etanol 80%, o sobrenadante foi separado do

precipitado por meio da filtração à vácuo, acondicionado em frasco âmbar e

armazenado a 4°C ± 2. Em seguida, ao precipitado correspondente a porção de

a b
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cada frasco erlenmeyer foi adicionado 200 mL de acetona 70%. O processo foi

repetido em condições idênticas às descritas anteriormente para etanol 80%.

Ao término da extração, os extratos (Fig. 2) obtidos com os dois solventes

foram combinados e concentrados em evaporador rotativo a 40°C ± 2,

totalizando um volume final de extrato correspondente a 600 mL, o qual foi

filtrado em membrana de 0,45 µm (Millipore, EUA).

O extrato foi acondicionado em frascos âmbar e armazenados em

ultrafreezer a - 80°C ± 2, onde permaneceram para posterior análise.

Figura 2. Extrato fenólico de goji berry (Lycium barbarum L.) concentrado.

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

2.4 Obtenção dos complexos de inclusão

Os complexos de inclusão entre o extrato fenólico de goji berry (EFGB/

HP-β-CD) com HP-β-CD foram preparados na proporção fixa de 1:2 (m/m) (HP-

β-CD: extrato) com duas repetições, pelo método de malaxagem reportado por

Marreto et al. (2008), com modificações.

A HP-β-CD e o EFGB, foram devidamente pesados e misturados em

almofariz, juntamente com uma alíquota de1 mL correspondente a mistura de

H2O: C2H5OH (proporção 1:3 v/v), formando uma pasta, a qual permaneceu sob

amassamento manual durante 60 min. Em seguida, os complexos de inclusão

obtidos foram mantidos por cerca de 24 horas em um dessecador sob vácuo à

temperatura de 5°C ± 2. Após esse período, os complexos secos foram

fragmentados, dando origem a um pó fino.

Os complexos foram mantidos a 4°C ± 2 em frascos âmbar em

dessecadores contendo sílica até o momento da realização das análises de

caracterização.
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2.5 Métodos Analíticos

2.5.1 Compostos Fenólicos Totais (CFT)

Os CFT foram determinados de acordo com metodologia reportada por

Singleton e Rossi (1965). O sistema reacional foi composto por uma alíquota de

600 μL de cada amostra devidamente diluída, 3,0 mL do reagente Folin-

Ciocalteau diluído 1/10 e 2,4 mL de Na2CO3 7,5%, ambos adicionados a tubos

de ensaio nessa ordem e sob agitação.

Após 60 min de reação, a densidade óptica foi monitorada a 760 nm em

espectrofotômetro (UV/VIS (UV-1800, Shimadzu, Japão). Uma curva de

calibração (Y= 9,9127x + 0,017 R2 = 0,999) foi preparada usando ácido

gálico como padrão e os resultados dos CFT foram expressos em mg de ácido

gálico equivalente por 100 g de amostra (mg EAG/100 g de amostra).

2.5.2 Tamanho hidrodinâmico médio, índice de polidispersidade e potencial
Zeta (ζ)

O tamanho hidrodinâmico médio, índice de polidispersidade e potencial

Zeta (ζ) da HPβCD, do extrato de goji berry e dos complexos foram

determinados por meio da técnica de espalhamento dinâmico de luz, utilizando-

se uma célula DTS 1070 com dois eletrodos e sem a presença de bolhas de ar

para o potencial zeta e uma cubeta de poliestireno para o tamanho e índice de

polidispersidade. Para isso, 10 mg da HPβCD ou dos complexos foram

ressuspensos em 5 mL de água ultra-pura e homogeneizados em banho de

ultrassom por 20 minutos com subsequente agitação em vórtex por 5 minutos.

Para o extrato de Goji berry, o mesmo foi diluído na proporção de 1:10 em água

ultrapura. As análises foram realizadas no aparelho Zetasizer Nano ZS (Zen

3600, Malvern Instruments, Reino Unido).

2.5.3 Espectroscopia na região do infravermelho (FT-IR)

Os grupos funcionais e as interações intermoleculares dos constituintes

orgânicos das amostras foram identificados por meio da espectroscopia

infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), modelo Varian 660-IR

(Agilent, Santa Clara, Califórnia, EUA) equipado com acessório de reflectância

total atenuada (ATR) (GladiATR) com cristal de diamante, em uma amplitude

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669017307379
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/gallic-acid
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/gallic-acid
https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFC_enBR839BR844&sxsrf=ACYBGNSr2WQlCzMUvyBW9PHtbv1VS20GwQ:1573326036803&q=Santa+Clara+(Calif%C3%B3rnia)&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDTNMbBQ4gAxi8ySK7S0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxYtYJYMT80oSFZxzEosSFTScE3My0w5vLsrLTNQEAA6Nm-tfAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiLnqic6N3lAhUFIbkGHYy9AJcQmxMoATARegQIDBAH
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de 400 cm-1 a 4000 cm-1, com 32 varreduras e resolução de 4 cm-1 para cada

espectro. Cada amostra foi distribuída de maneira uniforme sobre a superfície

do cristal de leitura do acessório (ATR) e em seguida prensada pelo dispositivo

dele. As análises foram conduzidas no Departamento de química da

Universidade Federal de Viçosa/MG/Brasil.

2.5.4 Difração de Raios-X (XRD)

O perfil cristalográfico do complexo e da HP-β-CD, foram determinados a

25 °C ± 2, com auxílio de um difratômetro PANalytical, (modelo X’Pert PRO,

Almelo, Holanda), operando com radiação de Co (Kα λ = 1,54 Å), tensão de 40

kV e corrente de 40 mA. Os difratogramas das amostras analisadas, foram

obtidos a um intervalo de difração angular variando de 5° a 60° (2θ) com

velocidade de varredura de 2°·min-1 (Saeidy et al., 2018). A análise foi

realizada no Laboratório de XRD do Departamento de Física da Universidade

Federal de Viçosa, Viçosa - MG, Brasil.

2.5.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

A microestrutura superficial dos complexos e da HP-β-CD, foram

evidenciadas visualmente com auxílio do microscópio eletrônico de varredura

(Modelo TM3000, Hitachi High-Tech) com magnificação de 200X, vácuo baixo e

modo Analy. As amostras foram uniformemente distribuídas e fixadas em fita

dupla - face de carbono. Estas por sua vez foram fixadas em stub para

obtenção das imagens.

2.5.6 Termogravimetria (TGA)

A análise termogravimétrica (TGA) foi realizada com a finalidade de

avaliar a estabilidade térmica e o perfil de decomposição do EFGB, assim como

da HP-β-CD e do complexo de inclusão EFGB/ HP-β-CD. Aproximadamente 3

mg de cada amostra foi aquecida a uma faixa de temperatura de 25 °C a

800 °C com uma taxa de aquecimento crescente de 10°C.min-1 sob atmosfera

de nitrogênio a uma vazão de 50 cm3·min-1 em analisador termogravimétrico
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DTG-60 (Shimadzu, Kyoto, Japão). Os resultados foram visualizados por meio

de uma curva termogravimétrica a qual expressa a medida da perda de massa

(%) em função da temperatura (°C).

2.6 Análise Estatística

As análises estatísticas foram realizadas com auxílio do Software Minitab,

versão 17.3. As comparações qualitativas da composição fenólica total foram

realizadas pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de significância.

Os difratogramas de raios-X e os espectros FT-IR foram submetidos a

normalização, utilizando o software Origin, versão 9.7.

A análise descritiva foi utilizada para avaliação dos resultados da

espectroscopia infravermelho, das microscopias eletrônica de varredura,

difração de raios-x e termogravimetria.

3.Resultados e Discussão

3.1 Compostos Fenólicos Totais (CFT)
A Tabela 1 apresenta os valores dos compostos fenólicos totais

presentes no extrato do goji berry (EFGB) e no complexo de inclusão EFGB/

HP-β-CD.

Os resultados demonstraram que o teor dos CFT foi relativamente

superior no EFGB, comparativamente ao extrato complexado. Tendo ainda

essa diferença sido estatisticamente significativa (p < 0,05). Uma explicação

plausível para este comportamento, fundamenta-se essencialmente nos tipos

de interações intermoleculares estabelecidas entre os componentes da fração

fenólica, HP-β-CD e espécies químicas reativas de interesse presentes no

sistema.

Tabela 1. Compostos fenólicos totais do extrato fenólico de goji berry (Lycium

barbarum L.) livre (EFGB) e complexado (EFGB/ HP-β-CD).

Amostras *Valores (mg GAE/100 g de amostra)
EFGB 680,00 ± 0,0002a
EFGB/ HP-β-CD 333,34 ± 0,0001b
* Médias com letras iguais na mesma coluna não diferem pelo teste de Tukey com significância
de 0,05. Os dados representam a média ± desvio padrão de 3 repetições. Fonte: Elaborado

pelos autores (2021).
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No extrato de GB em sua forma livre, ocorre uma maior disponibilidade

para prováveis interações dos grupamentos reativos da porção fenólica com as

espécies químicas de interesse no sistema reacional, o mesmo não é visto

quando esses grupamentos se encontram no interior das cavidades da HP-β-

CD, os quais estabelecem com esta, fortes interações químicas, as quais

tornam, a priori, esses grupamentos menos disponíveis para interagirem com

as espécies químicas reativas. O que pode ter ocasionado desse modo,

maiores teores de CFT no EFGB comparativamente ao complexo de inclusão

com EFGB /HP-β-CD.

Comportamento semelhante foi reportado por Arya e Raghav (2021).

Em seus estudos de liberação in-vitro com curcumina complexada em β-

ciclodextrina (β- CD), observaram uma dependência direta para a liberação

desse composto bioativo com o tempo e concluíram que a curcumina foi

liberada do complexo somente após um período correspondente a 5 horas e

que somente ao atingir esse intervalo de tempo, os teores da curcumina

liberada equivaleram ao da curcumina em sua forma livre. Levando-os a

concluírem que a β- CD evitou em um primeiro momento que a porção reativa

da curcumina atuasse livremente com as biomoléculas do meio.

Ozdemir et al. (2018) observaram em seus estudos, que a formação de

complexos de inclusão tornou a oleorresina de pimenta preta (BPO) menos

disponível para reagir com os radicais livres, reduzindo o número de compostos

fenólicos presentes e, consequentemente, a atividade antioxidante. Associado

a isso, os autores ainda discorreram que a tendência de os complexos de

inclusão aglomerarem podem reduzir a eficiência do composto complexado,

uma vez que promove uma redução na área superficial das partículas, o que

consequentemente compromete o contato com os radicais livres. Além disso,

eles inferiram que o teor de compostos fenólicos e consequentemente da

atividade antioxidante encontrados foi menor nos complexos de inclusão,

provavelmente devido à interação entre esses compostos e os grupos químicos

na cavidade interna da β-CD, comparativamente a BPO em sua forma livre.
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3.2 Tamanho hidrodinâmico médio, índice de polidispersidade e potencial
zeta

O espalhamento de luz dinâmico, também conhecido como

espectroscopia de correlação de fótons ou espalhamento de luz quase elástico,

é uma técnica que mede as flutuações no tempo da intensidade de luz

espalhada por um laser, causadas pelo movimento browniano de

macromoléculas em solução e relaciona esse movimento ao tamanho

hidrodinâmico da partícula. Essa relação é obtida por meio da equação de

Stokes-Einstein. Tal movimento de macromoléculas depende de seu tamanho,

temperatura e viscosidade do solvente (STETEFELD et al., 2016).

O diâmetro hidrodinâmico médio da hidroxipropil-β-ciclodextrina foi 137,6

± 16,1 nm, diferindo-se significativamente (p<0,05) após a formação do

complexo com extrato de goji berry, com tamanho médio de 345 ± 33,9 nm.

Esse aumento de tamanho dos complexos em relação a HPβCD ajuda a

constatar a inclusão molecular do extrato de goji berry no material de parede.

Quanto a polidispersidade dos sistemas, um índice de homogeneidade

do tamanho das partículas presentes na dispersão, a HPβCD apresentou valor

de 0,42 ± 0,05 e o complexo de inclusão um valor de 0,46 ± 0,08, o que

evidencia o comportamento de sistemas polidispersos, visto que valores de

PDI > 0,1 remetem a sistemas com essa característica (OZDEMIR et al., 2018).

Embora a HPβCD apresente características altamente hidrofílicas, ela é

bem conhecida por sua propriedade de se auto agrupar e formar “clusters” em

dispersões aquosas. Contudo, como e por que esses agregados se formam

não é completamente conhecido (DO et al., 2017). Logo, o maior valor de PDI

pode ser resultado da tendência das partículas se agregarem, o que resulta em

um tamanho hidrodinâmico médio de partícula maior do que o valor esperado

(CETIN BABAOGLU et al., 2017). E alguns casos, a auto associação leva à

formação de agregados pouco solúveis que precipitam a partir de soluções

aquosas de ciclodextrinas (LOFTSSON et al., 2019).

Comportamentos parecidos para complexos de inclusão com

hidroxipropil-β-ciclodextrina também foram verificados por Choi et al. (2009) ao

encapsularem eugenol. Os autores reportaram valores de PDI e tamanho de

partícula de 0,44 e 312 nm, respectivamente.

Quanto ao potencial zeta, este é usado para inferir sobre o sinal e a
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intensidade de carga elétrica em torno da superfície de partículas. Ele é

calculado a partir da mobilidade eletroforética das partículas em dispersão ou

de moléculas em solução ao considerar a viscosidade do meio circundante e as

constantes elétricas do líquido e do vácuo. Logo, esse parâmetro nos permite

avaliar o grau de repulsão entre as cargas das partículas e compreender sobre

a estabilidade cinética do sistema, sendo o valor de potencial zeta de 30 mV

em módulo considerado ótimo para a estabilidade de nanodispersões (SAMIMI

et al., 2019; HUNTER, 2013). Valores menores de potencial zeta demonstram

que a atração natural que existe entre duas partículas ou moléculas não é

suplantada pela repulsão entre elas, dando início a fenômenos de

desestabilização, como floculação (GAIKWAD et al., 2019).

O potencial zeta do extrato de Goji berry e da HPβCD foi -28,7 ± 0,4 mV

e -30,3 ± 0,7 mV, respectivamente. Para o complexo HPβCD-Extrato de goji

berry, o potencial zeta foi de -41,3 ± 1,42 mV, diferindo-se significativamente

(p<0,05) da HPβCD pura. O valor negativo dos complexos e da HPβCD é

resultante das hidroxilas livres presente na superfície da HPβCD e também de

hidroxilas e grupamentos carboxílicos oriundos dos compostos fenólicos e

carotenoides presente no goji berry. Quanto ao maior valor de potencial zeta

em módulo para o complexo de inclusão, este nos mostra que houve mudança

na carga líquida superficial das partículas de HPβCD, sendo atribuída à sua

interação com os ácidos fenólicos, glicosídeos flavonoides e carotenoides

presentes no extrato de Goji berry (MOCAN et al., 2014), o que promoveu

maior estabilidade cinética ao complexo formado e menor tendência dos

complexos a se aglomerarem.

3.3 Espectroscopia na região do infravermelho (FT-IR)

A espectroscopia no infravermelho é uma técnica analítica muito

utilizada para identificação de grupos funcionais e caracterização de estruturas

químicas devido ao manuseio simples, baixo consumo de amostra, boa

reprodutibilidade e por não ser uma técnica destrutiva (NI et al., 2020). Ela se

baseia na interação da matéria com a radiação eletromagnética, que é formada

por um vetor campo elétrico e um vetor campo magnético (SMITH, 2011).

A natureza da radiação eletromagnética está associada a teoria de
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ondas e a teoria corpuscular, também conhecida por teoria quântica (SMITH,

2011). Essas duas teorias, embora pareçam divergentes, estão relacionadas

entre si e mostram que a energia associada a uma radiação eletromagnética é

a energia conferida a um fóton da radiação em um dado comprimento de onda

(DE ALMEIDA, 2007). Logo, o efeito causado pela radiação eletromagnética

em uma determinada molécula depende de sua energia.

Dentre as funções conferidas à técnica de espectroscopia no

infravermelho, esta pode auxiliar na identificação de possíveis interações

intermoleculares associadas a um processo de encapsulamento de compostos

bioativos, como extratos ou óleos essenciais de frutas e plantas

(SKENDERIDIS et al., 2019). Na figura 3 estão apresentados os espectros no

infravermelho da HPβCD, extrato fenólico de goji berry (EFGB) e do complexo

EFGB/HPβCD.

No espectro de HPβCD são ressaltadas as bandas de 3330 cm-1

(vibrações de estiramento de ligação O-H), 2929 cm-1 (vibrações de

estiramento de ligação C-H), 1645 cm-1 (deformação angular de ligações O-H-O)

e 1151 cm-1, 1080 cm-1 e 1020 cm-1 (vibrações de estiramento de ligação C-O),

sendo as últimas referente às ligações glicosídicas presentes na molécula

(RAKMAI et al., 2017; TAMBE et al., 2018).

Ao analisar o espectro de goji berry, nota-se as bandas 3372 cm-1

(estiramento de O-H), 2981 cm-1 (estiramento de C-H de grupamentos

metileno), 1417 cm-1 (vibração de estiramento de ligação C-O de grupamentos

carboxílicos), e 1083 cm-1 e 1043 cm-1 (deformação de C-OH de carboidratos,

como glicosídeos e polissacarídeos) (SKENDERIDIS et al., 2019; NI et al.,

2020).
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Figura 3. Espectros UV para o extrato de goji berry, HPβCD e do complexo de

EFGB/HPβCD-EGB.

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Bandas características de ligações glicosídicas e grupamentos

carboxílicos são respaldadas pela composição do Goji berry e extratos

produzidos a partir da fruta, visto que seu grupo de polissacarídeos

glicoconjugados solúveis em água é bem conhecido e estudado, além de

alguns ácidos fenólicos e glicosídeos flavonoides, como o ferrúlico, clorogênico,

cafeico, quercetina, rutina, entre outros (MOCAN et al., 2014).

Ao analisar o espectro infravermelho do complexo de inclusão EFGB/

HPβCD, nota-se uma similaridade com o espectro da HPβCD, porém com

alguns deslocamentos de bandas, em especial aquela relacionada a vibração

de estiramento de ligações O-H, variando 27 cm-1 a direita em relação ao

espectro de HPβCD. De acordo com Barbosa (2007), na maioria das situações

o grupo OH de uma molécula se encontra na forma associada, realizando

ligação de hidrogênio. No caso de álcoois, quando estes estão na forma

associada, a banda é normalmente localizada na região entre 3590 – 3200 cm-1,

como observado na figura 3. Logo, um deslocamento dessa banda pode ser

indício da formação de complexo de inclusão.

Quanto ao fato de não haver surgimento de novas bandas no espectro
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do complexo de inclusão, e este não apresentar uma banda característica do

espectro do extrato de goji berry, nos permite inferir sobre a possibilidade de o

extrato ter entrado totalmente ou parcialmente na cavidade da HPβCD com

consequente formação do complexo de inclusão.

A formação de complexo de inclusão também foi estudada por Rakmai et

al., (2017) com auxílio da técnica de FTIR. Os autores investigaram complexos

de HPβCD-óleo essencial de pimenta preta e observaram que as bandas do

espectro do óleo essencial de pimenta preta foram totalmente ofuscadas pelas

bandas de HPβCD. O mesmo também ocorreu em estudo de Wang et al.,

(2014) ao analisarem a formação de complexo de inclusão entre β-ciclodextrina

e lecitina de soja pela técnica de FTIR.

Para Tambe et al., (2018) a formação de complexo de inclusão envolve

interações hidrofóbicas que trazem mudanças nas frequências do espectro

infravermelho, o que justifica a ausência das bandas do extrato de goji berry no

espectro do complexo de inclusão. Tais interações podem ter sido favorecidas

pela presença de carotenoides (pigmentos com característica hidrofóbica) no

fruto e extrato de goji berry, em especial zeaxantina (SKENDERIDIS et al.,

2019).

3.4 Difração de Raios-X (XRD)

Os difratogramas originalmente obtidos para a HP-β-CD e para o EFGB/

HP-β-CD são apresentados na Figura 4 (a-b), respectivamente.

Os padrões de DRX (a e b) revelaram estruturas predominantemente

amorfas para as duas espécies químicas avaliadas, o que foi evidenciado pela

presença de um amplo pico de difração, característico de materiais amorfos, o

qual correspondeu a aproximadamente 2θ = 19.20°.

Esse perfil evidencia a formação do complexo de inclusão, o qual

supostamente ocorreu pela inserção molecular dos constituintes fenólicos

presentes no extrato do goji berry (Lycium barbarum L.) na cavidade

essencialmente hidrofóbica da HP-β-CD, o que é sustentado tanto pela

ausência de estrutura cristalina no difratograma do complexo (b), quanto pela

inexistência de mudança no perfil tipicamente amorfo e característico da HP-β-

CD. Tendo sua estrutura permanecido praticamente inalterada.

Comportamento semelhante foi descrito por Anjum et al. (2019), em que
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ao avaliar os padrões de DRX da HP-β-CD e do seu complexo com ácido

anacárdico, observou a ausência de novos picos de difração, assim como a

inalteração da intensidade relativa deste no complexo obtido.

Figura 4. Difratogramas de raios-X da HP-β-CD (a) e do EFGB/HP-β-CD (b).

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

3.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

As fotomicrografias da HP-β-CD e do complexo de inclusão com o

extrato fenólico EFGB/ HP-β-CD são apresentadas na Fig. 5 (a-b),

respectivamente.

A morfologia e microestrutura da HP-β-CD (Fig. 5 a) consiste em

partículas esféricas polidispersas, cuja estrutura tipicamente amorfa, apresenta

diferentes tamanhos e a existência de poros em toda a sua superfície,

conforme descrito por WU et al. (2020).

Em contrapartida, apesar da imagem do EFGB/ HP-β-CD (b) ter

demonstrado a presença de estrutura tipicamente amorfa, esta foi totalmente

diferente da morfologia típica apresentada pela estrutura original da molécula

do composto hospedeiro HP-β-CD. O que pode ser confirmado (Fig. 5 b) pela

presença de aglomerados irregulares e assimétricos, com organização espacial

aleatória, decorrentes das interações químicas responsáveis por um arranjo
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molecular espacial diretamente relacionado a formação de complexos de

inclusão. Essas evidências visuais sugerem a formação de complexo de

inclusão contendo extrato fenólico de goji berry (Lycium barbarum L.), dado a

ocorrência de estrutura no complexo de inclusão tipicamente diferente do seu

hospedeiro.

Este comportamento está em concordância com os resultados da análise

de XRD (Item 3.3).

Figura 5. Micrografias obtidas por MEV para a HP-β-CD (a) e EFGB/ HP-β-CD

(b) com magnificação de 300x.

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

3.6 Termogravimetria (TGA)

A estabilidade térmica sob atmosfera inerte (N2), da HP-β-CD, do EFGB

e do EFGB/ HP-β-CD é representada nas curvas de análise termogravimétrica

(TGA) e suas respectivas derivadas (DTG) conforme figura. 6 (a-b).

É possível observar (figura 6) que a HP-β-CD apresentou essencialmente

dois eventos térmicos de perda de massa, os quais são característicos desse

material em sua forma pura. Em contrapartida o complexo de inclusão EFGB/

HP-β-CD e o EFGB apresentaram três eventos térmicos principais associados

a perda de massa desses compostos. Com base nessas observações, houve

possivelmente, alteração na disposição das cadeias químicas e interações

intermoleculares entre esses compostos, dando origem a um novo material,

com comportamento térmico que se diferencia de seus precursores. De acordo
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com Marques, Hadgraft e Kellaway (1990), as propriedades físicas, as quais

incluem o ponto de fusão, ponto de ebulição e o ponto de sublimação da

molécula que atuará como material hospedeiro, será alterada ou até mesmo

desaparecerá após a complexação efetiva.

O EFGB em sua forma livre apresentou o primeiro evento térmico de

perda de massa assim que a análise (25 °C) foi iniciada e permaneceu até

cerca de 100 °C, o qual correspondeu a aproximadamente 70% da perda de

sua massa inicial. Esse primeiro evento térmico é atribuído a dessorção e

evaporação da água adsorvida pela estrutura molecular desses materiais,

essencialmente composta por grupos funcionais de natureza hidrofílica. Essa

considerável perda de massa, denota uma relativa instabilidade térmica desses

compostos em seu estado original.

Para a HP-β-CD e o complexo de inclusão EFGB/ HP-β-CD, o primeiro

evento relacionado a perda de massa ocorreu entre cerca de 50-100 ºC, tendo

correspondido respectivamente a aproximadamente 3% e 5% da variação de

massa desses compostos.

Figura 6. Curvas termogravimétricas (TGA) (a) e suas derivadas (DTG) (b).
EFGB ( ) HP-β-CD ( ) e EFGB/ HP-β-CD ( ).

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).
O segundo evento térmico observado para o EFGB ocorreu entre 150 °C

a

b
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a 250 °C e apresentou nessa faixa de temperatura uma perda de massa de

aproximadamente 18%. Em contrapartida, para a HP-β-CD e o complexo de

inclusão EFGB/ HP-β-CD, o segundo evento térmico ocorreu entre 300-400°C

e apresentou a maior perda de massa dessas estruturas químicas, tendo

correspondido a aproximadamente 86% e 77%, respectivamente.

O terceiro evento térmico teve início em temperaturas acima 250 °C para

o EFGB e 400 °C para a HP-β-CD e o EFGB/ HP-β-CD, respectivamente. Este

evento está relacionado a degradação dos subprodutos gerados durante as

reações ocorridas nos eventos anteriormente descritos, como materiais

carbonáceos, ocorrendo liberação de CO2 e CO.

Nota-se ainda que a temperatura de decomposição térmica do EFGB

passou de 250°C para 400°C quando esse extrato foi complexado com a HP-β-

CD. Assim, pode-se inferir que a complexação do EFGB promoveu maior

estabilidade desse composto bioativo.

De modo geral, o perfil térmico descrito para o EFGB, HP-β-CD e EFGB/

HP-β-CD corrobora com os resultados descritos anteriormente pelas outras

análises de caracterização.

4. Considerações finais

Os resultados evidenciaram a formação satisfatória e efetiva do

complexo de inclusão de HP-β-CD contendo extrato fenólico de goji berry

(Lycium barbarum L.).

Os resultados das análises de composição fenólica, potencial zeta,

tamanho, raio-X, infravermelho, microscopia eletrônica de varredura e

termogravimetria corroboram entre si e sugerem a formação de complexo de

inclusão de EFGB e HP-β-CD.

O processo de complexação aumentou a estabilidade térmica do extrato

fenólico de goji berry, o que foi evidenciado pelo incremento da temperatura de

decomposição desse extrato quando complexado.

A obtenção de EFGB/HP-β-CD é uma alternativa viável

tecnologicamente para maximizar a aplicação dos compostos bioativos

presentes nos frutos do goji berry na indústria de alimentos e setor

farmacêuticos, dentre outros.
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RESUMO
O atual estilo de vida do consumidor requer um aumento progressivo da vida
útil de alimentos, sem perda das suas propriedades e com garantia de
segurança e qualidade. Por esta razão, o desenvolvimento de novos sistemas
de conservação de alimentos que contribuam para esse fim é cada vez mais
importante. A incorporação de aditivos ricos em compostos bioativos
antioxidantes em filmes plasticos, como óleos essenciais e vegetais, tem sido
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uma alternativa muito pesquisada para a proteção e manutenção da qualidade
de alimentos devido a sua abundância na natureza. Este trabalho teve como
objetivo propor o desenvolvimento de embalagens biodegradáveis ativas
formuladas de acetato de celulose e óleo vegetal de cumaru Dipteryx odorata e
posteriormente avaliar o material obtido através da caracterização em relação à
determinação de compostos fenólicos totais, propriedades mecânicas e analise
colorimétrica. Os resultados mostraram que os filmes incorporados com óleo
vegetal de cumaru foram influenciados pelo efeito linear e positivo do óleo (p <
0,05), indicando que quanto maior sua concentração, maior a quantidade de
compostos fenólicos o que indica possibilidade de atividade antioxidante no
mesmo. Com relação a propriedades mecânicas o óleo vegetal, não
demonstrou efeito plastificante típico, diminuindo a resistência máxima a tração
enquanto aumenta o alongamento.
Palavras-Chave: Embalagens, filmes, cumaru, antioxidantes, plastificante.

1. INTRODUÇÃO

O cumaru (Dipteryx odorata) é uma madeira nobre e nativa da região

amazônica, cuja cumarina é o principal composto ativo, extraído da amêndoa

do seu fruto muito explorado com finalidades terapêuticas e comerciais, de

onde é possível obter seu óleo bruto, obtido pela prensagem das sementes,

caracterizado por uma coloração amarelo clara de aroma agradável, que se

assemelha ao da baunilha (Schmal, et. al., 2006; ousa et al. 2018). Óleos

vegetais extraídos de plantas e sementes tem sido objeto de estudos, como

alternativa aos compostos sintéticos podendo ser utilizados no

desenvolvimento de embalagens ativas (Rajeswari., et al., 2020).

Embalagens ativas são aquelas cujo objetivo é promover a interação

intencional do composto ativo com o alimento com o objetivo de promover

melhorias na sua qualidade, prolongando a vida útil dos alimentos, podendo ser

desenvolvidos a partir de diferentes materiais poliméricos, dentre os quais,

daremos destaque ao acetato de celulose (Pola, et al., 2016; Mellinas et al.,

2015). O acetato de celulose é um polímero abundante na natureza, obtido por

meio da acetilação da celulose, e muito utilizado no desenvolvimento de

embalagens ativas e que já foi extensamente abordada pela literatura, sendo

considerado uma boa matriz polimérica por ser biodegradável e apresentar boa

propriedades óticas e alta tenacidade (Gonçalves, 2020; Assis, et al., 2021;

Rodriguez et al., 2012).

Nesse contexto, embalagens que sejam produzidas de forma sustentável,

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590182620300138
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590182620300138
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podem vir a substituir os polímeros tradicionais por outros fontes naturais e

biodegradáveis, contribuindo com a redução do impacto ambiental causado

pela produção de embalagens não biodegradáveis (Suderman, Isa e Sarbon,

2018). Além disso, óleos vegetais podem apresentar algumas funcionalidades

já relatadas em trabalhos anteriores como potencial antioxidante, podendo ser

utilizados em filmes ativos (Goméz-Estaca, et al., 2016, Fétzer, et al., 2021).

Portanto este trabalho tem como objetivo verificar o potencial efeito

plastificante do óleo de cumaru, aplicado no desenvolvimento de filmes ativos,

bem como seu potencial como um composto bioativo, por meio da avaliação de

sua capacidade antioxidante.

2.MATERIAIS E MÉTODOS

MATERIAIS

O óleo vegetal de Cumaru foi adiquirido na empresa Amazon Oil

localizada em (Ananindeua, PA, Brasil), e é resultado da prensagem a frio das

sementes do fruto. Para o preparo dos filmes utilizaram-se o acetato de

celulose (Sigma®)

OBTENÇÃO DO EXTRATO DE ÓLEO VEGETAL DE CUMARU Dipteryx
odorata

Os extratos brutos foram obtidos do óleo vegetal de Cumaru, utilizando a

técnica de extração líquido-líquido e fazendo uso de três solventes extratores

sequenciais, seguida de agitação em mesa agitadora e eliminação dos

solventes em rotaevaporador. Foram depositados 180 gramas do oléo vegetal

em frascos de Erlenmeyer e adicionou-se 360 mL de álcool etílico a 70%,

deixando-se sob agitação por 24h, após esse intervalo de tempo, os conteúdos

dos frascos foram colocados em funis de separação e os extratos alcoólicos

acondicionados em frascos âmbar, a fração oleosa remanescente dessa

extração foi submetida aos solventes hexano e acetonitrila respectivamente

adicionando-se o mesmo volume de solvente mencionado para a primeira

extração, as mesmas etapas sequenciais foram aplicadas no conteúdo oleoso.

Os líquidos recolhidos foram então evaporados em rotaevaporador a

uma temperatura de 40ºC para eliminação dos solventes. Os extratos foram
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armazenados em frasco âmbar (Figura 1) e congelados a -80ºC para posterior

utilização.

Figura 1. Sementes (A). Fonte: Repositório UFRA, e extrato (B) obtido do óleo de cumaru Dipteryx
odorata.

TEOR DE COMPOSTOS FENÓLICOS TOTAIS

A determinação do teor de compostos fenólicos totais dos extratos de

óleo vegetal de Cumaru foi realizada segundo a metodologia descrita por

Singleton e Rossi (1965). Os compostos fenólicos totais foram quantificados

pelo método espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau, utilizando o ácido gálico

como padrão de referência. Em tubos de ensaio foram adicionados 0,6 mL de

amostra do extrato, 3 mL do reagente Folin-Ciocalteau diluído 1/10 e 2,4 mL de

Na2CO3 7,5%, sob agitação. A mistura foi armazenada ao abrigo de luz por 1

hora. Um tubo controle foi preparado contendo 0,6 mL do solvente etanol. A

absorvância foi medida a 760 nm utilizando um espectrofotômetro UV-VIS

(1800) marca Shimadzu (Kyoto, Japão). Os resultados foram expressos em mg

de ácido gálico equivalente por mg de óleo vegetal (mg EAG/g de óleo).

(B) (B)

(B)

(A)
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OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO PARA OBTENÇÃO DOS FILMES DE
ACETATO DE CELULOSE INCORPORADOS COM OLEO VEGETAL DE
CUMARU

Objetivando as melhores condições para obtenção de filmes de acetato

de celulose incorporados com óleo vegetal de cumaru, treze diferentes

formulações foram produzidas variando-se a concentração do óleo vegetal (0 a

50%), de tensoativo Tween 80 (0 a 5%). Para o estudo do efeito das variáveis

independentes: concentração de óleo; concentração e de tensoativo (Tween

80), utilizou-se o Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR), com

cinco pontos centrais, baseado na Metodologia de superfície de resposta.

Os níveis das variáveis independentes codificadas (%) e não codificadas

usados neste estudo estão listados na Tabela 1. A escolha das faixas

experimentais utilizadas baseou-se nos resultados obtidos a partir de dados da

literatura e ensaios preliminares.

Tabela 1. Níveis codificados e descodificados das variáveis independentes usadas nos ensaios

ENSAIO TENSOATIVO ÓLEO TENSOATIVO (%) ÓLEO (%)
1 1 1 0,7 7,3
2 1 1 4,2 7,3
3 1 1 0,7 42,6
4 1 1 4,2 42,6
5 -1 1 0,0 25,0
6 -1 1 5,0 25,0
7 -1 1 2,5 0,0
8 -1 1 2,5 50,0
9 0 1 2,5 25,0
10 0 1 2,5 25,0
11 0 1 2,5 25,0
12 0 1 2,5 25,0
13 0 1 2,5 25,0

PREPARO DOS FILMES
Os filmes de acetato de celulose foram produzidos pelo sistema casting,

de acordo com metodologia descrita por Soares e Hotchkiss (1998) com

modificações. Primeiramente, 3 g de acetato de celulose foram hidratados em

solvente acetona PA durante 24 h para promover sua total dispersão, após

esse intervalo de tempo, diferentes concentrações de óleo vegetal de cumaru

(0 a 50% m/m) foram adicionadas a dispersão de acetato de celulose e a

mistura foi homogeneizada com um bastão de vidro e em seguida espalhada
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de forma a obter a espessura desejada, os filmes usados como controle foram

produzidos da mesma maneira, porém sem a adição do óleo vegetal.

Após a evaporação do solvente em condições ambiente (25 ± 2 °C), os

filmes foram retirados das placas e acondicionados em embalagens de

Polietileno/náilon até a sua utilização (Figura 2).

Figura 2. Produção de filmes de acetato de celulose

TEOR DE COMPOSTOS FENÓLICOS TOTAIS DOS FILMES DE ACETATO
DE CELULOSE INCORPORADOS COM ÓLEO VEGETAL DE CUMARU

A determinação do teor de compostos fenólicos totais dos extratos de

óleo vegetal de Cumaru foi realizada segundo a metodologia descrita por

Singleton e Rossi (1965) citada acima. Os compostos fenólicos totais foram

quantificados pelo método espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau, utilizando o

ácido gálico como padrão de referência.

Os filmes preparados com diferentes concentrações de oleo (0 a 50%

m/m) foram cortados em pequenos pedaços e 1 g de cada tratamento

misturada com 10 mL de etanol a 70%. A mistura foi agitada em vórtex durante

3 minutos e mantida em repouso à temperatura ambiente por 3 horas. Em

seguida, foi novamente agitada por 3 min. O sobrenadante obtido foi analisado

quanto ao teor de fenólicos totais.
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PROPRIEDADES MECÂNICAS
Os filmes produzidos foram submetidos a testes mecânicos para

avaliação da resistência à tração (MPa), alongamento na ruptura (%), de

acordo com a norma ASTM D882-12 (ASTM, 2012), utilizou-se a máquina

Universal de Testes Mecânicos (INSTRON Corporation, modelo 3367. Foram

avaliados 5 corpos de prova de cada tratamento, com dimensões de 17,5 cm

de comprimento e 2,5 cm de largura. A máquina foi operada com carga de 1 kN,

velocidade de separação das garras de 50 mm∙min-1 e distância inicial de 100

mm.

AVALIAÇÃO COLORIMÉTRICA DOS FILMES
A cor dos filmes foi analisada em colorímetro (COLORQuest XE) com

leitura das coordenadas L* (luminosidade), a* (relativa de verde a vermelho) e

b* (relativa de amarela a azul) no parâmetro de transmitância. Para cálculo dos

parâmetros de cor foram estabelecidos o iluminante D65 (luz do dia 6.500K), o

ângulo de 10º para o observador e a escala do sistema de cor CIElab. Para

cada filme, utilizou-se a média de três determinações em áreas distintas de

cada amostra com três repetições.

ANÁLISE ESTATÍSTICA
Os dados foram submetidos à Análise de Variância (ANOVA), e as médias

foram comparadas pelo teste de Tukey a 5%. Todas as análises estatísticas foram

realizadas com o programa estatístico Minitab.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Propriedades mecânicas
Os valores (médios) das propriedades mecânicas dos filmes de acetato

de celulose incorporados com óleo vegetal de cumaru estão apresentados na

Tabela 2.
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Tabela 2. Propriedades mecânicas de filmes de acetato de celulose
incorporados com óleo vegetal de cumaru.

Tratamentos
Resistência máxima a

tração (Mpa) Alongamento (%)
T controle 22,11 ± 4,63ªb 3,5287 ± 1,16ª

T 1 19,3 ± 5,80ªb 1,9639 ± 0,40b

T 2 7,65 ± 1,36b 1,2865 ± 0,18b

T 3 6,74 ± 1,46b 1,2422 ± 0,32b

T 4 7,27 ± 0,88b 1,4792 ± 0,08b

T 5 7,09 ± 2,91b 1,4625 ± 0,31b

T 6 9,40 ± 2,29b 1,8541 ± 0,96b

T 7 25,27 ± 3,96ª 2,7891 ± 0,30ªb

T 8 3,44 ± 2,13b 1,1693 ± 0,12b

T 9 9,24 ± 1,78b 1,3802 ± 0,59b

T 10 5,84 ± 3,50b 1,3438 ± 0,63b

T 11 12,71 ± 3,2b 1,8229 ± 0,67b

T 12 6,33 ± 1,08b 2,1380 ± 0,43b

T 13 10,47 ± 3,97b 1,3516 ± 0,34b

*Médias seguidas de mesmas letras minúsculas na mesma coluna não diferem entre si (p>0,05) pelo
teste de Tukey em nível de 5% de significância.

No presente estudo, a incorporação do tensoativo tween 80 na matriz

polimérica não afetou significativamente (p>0,05) as propriedades de

resistência à tração, e alongamento dos filmes. Entretanto, óleo vegetal de

cumaru demonstrou relevância significativa a nível (p<0,05) sobre as variáveis

respostas. A resistência máxima a tração na maioria dos tratamentos não foi

afetada significativamente, entretanto o tratamento T7 se diferiu dos demais por

suportar a maior tensão de ruptura. O alongamento indica a flexibilidade e a

capacidade de estiramento dos filmes, para este parâmetro houve diferença

significativa entre os ensaios incorporados com óleo vegetal de cumaru e o

filme controle que apresentou um maior alongamento.

Possivelmente as concentrações de óleo vegetal de cumaru,

possibilitaram diferentes formas de dispersões, que pode ser explicado pelas

interações interfaciais entre a matriz polimérica e o óleo, pois apresentam

grande chance de fazerem interações químicas, aumentando a mobilidade das

cadeias poliméricas (Pola et al., 2016).

O óleo vegetal de cumaru, não demonstrou efeito plastificante típico,
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diminuindo a resistência máxima a tração enquanto aumenta o alongamento.

Teixeira et al. (2021) descobriram durante o desenvolvimento de filmes de

acetato de celulose biodegradável com a adição de diferentes concentrações

molares de plastificantes que, a compatibilidade química entre os componentes

da dispersão é essencial para se obter boas propriedades mecânicas.

TEOR DE COMPOSTOS FENÓLICOS TOTAIS DOS FILMES

O Cumaru é muito visado pelas indústrias farmacêutica e de perfumaria

principalmente por suas propriedades sensoriais, anticoagulantes,

antinflamatórias e anticarcinogênicas conferidas especialmente por compostos

fenólicos presentes na sua composição (OLIVEROS-BASTIDAS; DEMUNER;

BARBOSA, 2013). A quantificação desses componentes é influenciada pelo

método de extração empregado, pela proporção solvente:amostra, o padrão

utilizado e a presença de interferentes tais como ceras, gorduras, terpenos e

clorofilas (ANGELO; JORGE et al., 2007). Nesse estudo, o teor de compostos

fenólicos totais encontrado no óleo de cumaru foi 180 µeq. ácido gálico/g óleo

ao utilizar hexano, acetonitrila e álcool etílico no processo de extração dos

compostos. DA SILVA (2019) encontraram 5,7 µeq. ácido gálico/g no óleo de

cumaru, contudo os autores não utilizaram nenhum método de retirada dos

interferentes ou de extração em diferentes solventes para óleo fixo de Cumaru,

o que pode ter influenciado em seus resultados.

Os resultados do teor de fenólicos totais dos filmes adicionados de óleo

de cumaru podem ser observados na Tabela 3.
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Tabela 3. Concentrações óleo de Cumaru e Tween 80 nas formulações
filmogênicas à base de acetato de celulose e resultados observados de
Fenólicos Totais nos diferentes tratamentos.

Tratamentos Tween 80 (%) óleo de Cumaru (%) Fenólicos Totais
(meq ác. gálico/mg filme)

1 0,7 7,3 0,0511
2 4,2 7,3 0,055
3 0,7 42,6 0,0755
4 4,2 42,6 0,0862
5 0 25 0,0893
6 5 25 0,0472
7 2,5 0 0,0463
8 2,5 50 0,0884
9 2,5 25 0,0623
10 2,5 25 0,0733
11 2,5 25 0,0758
12 2,5 25 0,0854
13 2,5 25 0,0557

O modelo de regressão ajustado para representar a influência das

concentrações de óleo de cumaru e Tween 80 sobre o Teor de fenólicos totais

foi significativo (p < 0,05) para os filmes produzidos, ao mesmo tempo que

apresentou falta de ajuste não significativa (p > 0,05; Tabela 4).

Tabela 4. Coeficientes de regressão estimados para Fenólicos Totais.

Variáveis independentes Coeficientes Valor-F Valor-P
Constante 0,06859 0 0
Óleo (%) 0,02037 0,005 0,005
Regressão - 11,93 0,005

Falta de Ajuste - 1,03 0,519

O teor de fenólicos totais foi influenciado pelo efeito linear e positivo do

óleo de cumaru (p < 0,05), indicando que quanto maior a concentração de óleo

no filme, maior a quantidade de compostos fenólicos no mesmo (Figura 3).

Comparado ao filme controle, aqueles adicionados de óleo de cumaru, em

geral, apresentaram maiores teores de compostos fenólicos, especialmente

quando as proporções de óleo foram superiores a 25% em relação a massa de

polímero.
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Alguns trabalhos mostram o mesmo comportamento ao adicionarem

ingredientes ativos em matrizes poliméricas a base de celulose. OLEJAR; RAY;

RICCI, KILMARTIN (2014), ao incorporarem extrato de taninos provenientes da

uva em filmes de etilcelulose, verificaram um aumento de 12 vezes na atividade

antioxidante dos filmes com 3% de extrato comparado àqueles com apenas

0,5% de extrato. EL FAWAL; OMER, TAMER (2019) também verificaram

maiores teores de compostos fenólicos totais em filmes de acetato de celulose

incorporados com óleos essenciais de aloe vera e alecrim conforme o aumento

de suas concentrações na matriz polimérica.

Diversos compostos fenólicos originados de plantas são relacionados

com propriedades antinflamatórias e antioxidantes, com consequente redução

de efeitos oxidativos causados por enzimas, calor, luz, entre outros fatores

(ASSIS; RIOS; DE OLIVEIRA RIOS; OLIVERA, 2020; EL FAWAL; OMER;

TAMER, 2019; OLIVEROS-BASTIDAS; DEMUNER; BARBOSA, 2013). Logo,

ao incorporar diferentes óleos como o de cumaru em matrizes poliméricas,

estas podem ser usadas como embalagens ativas e promover o aumento da

vida de prateleira de alimentos, incluindo aqueles in natura.

Emulsificante (%)

Ó
le

o 
de

 C
um

ar
u 

(%
)

543210

50

40

30

20

10

0

>  
–  
–  
–  
–  
<  0,04

0,04 0,05
0,05 0,06
0,06 0,07
0,07 0,08

0,08

Totais
Fenólicos

Figura 3. Gráfico de contorno referente à resposta compostos fenólicos totais.
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Um dos principais componentes do óleo de cumaru é a cumarina, um

composto fenólico com característico aroma doce, similar a baunilha (DE

SOUSA et al., 2018), responsável por grande parte das propriedades

conferidas a ele (TEIXEIRA, OLIVEIRA, REZENDE, D’ELIA, 2021; LACY,

O'KENNEDY, 2004). Outros componentes também são relatados na literatura,

como ácido dipteríxico, 7-hidroxicumarina, ácidos carboxílicos e isoflavonas

(OLIVEROS-BASTIDAS; DEMUNER; BARBOSA, 2013; HAYASHI, THOMSON,

1974). O óleo de cumaru também apresenta grande quantidade de ácidos

graxos, o que melhora sua dispersão em filmes de acetato de celulose e ajuda

a preservar suas propriedades funcionais.

ANÁLISE COLORIMÉTRICA
Os resultados para a análise colorimétrica dos filmes quanto aos

parâmetros L*, a * e b* estão descritos na Tabela 5.

Tabela 5. Valores médios da análise colorimétrica dos filmes de acetato de celulose incorporados com
óleo vegetal de cumaru nas coordenadas de cor L*; a* e b*.

*Médias seguidas de mesmas letras na mesma coluna não diferem entre si (p>0,05)
pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância.

O parâmetro L que caracteriza a luminosidade em uma escala de 0 a

100 para as cores preto e branco respectivamente, não apontou diferença

(p>0,05) entre os tratamentos avaliados. Os filmes apresentaram um valor de L*

variando de 53,60 a 62,82, e para controle com o plastificante glicerol 66,79.

Estes resultados demonstram que os filmes possuem uma coloração clara.

Tratamentos L* a * b *
T controle 66,79 ± 2,26a 1,77 ± 0,19a 1, 39 ± 1,84a

T 1 58,30 ± 2,19a 1,28 ± 0,02a 0,38 ± 0,31b
T 2 58,29 ± 0,12a 1,10 ± 0,04a 0,55 ± 0,09b
T 3 60,37 ± 3,10a 1,14 ±0,09a 0,32 ± 0,75b
T 4 62,82 ± 5,67a 1,40 ± 0,02a 0,79 ± 0,32b
T 5 55,62 ± 0,25a 0,89 ± 0,44a 0,05 ± 0,59b
T 6 60,04 ± 0,76a 1,27 ± 0,03a 0,63 ± 0,04b
T 7 53,60 ± 1,78a 1,32 ± 0,06a 0,15 ± 0,19b
T 8 61,72 ± 0,01a 1,19 ± 0,04a 0,27 ± 0,19b
T 9 60,49 ± 0,16a 1,33 ± 0,00a 0,51 ± 0,32b
T 10 56,73 ± 0,65a 1,13 ± 0,04a 0,32 ± 0,14b
T 11 61,31 ± 0,01a 1,45 ± 0,07a 0,57 ± 0,02b
T 12 61,22 ± 0,65a 1,24 ± 0,02a 0,60 ± 0,02b
T 13 59,79 ± 0,62a 1,38 ± 0,21a 0,45 ± 0,04b
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Os filmes também não sugerem diferença (p>0,05) para o parâmetro de

cor a*. Os valores baixos denotam que os filmes obtidos se apresentaram com

uma coloração próxima a incolor.

Houve diferença significativa (p≤0,05) Para o parâmetro de cor b* pelo

teste de Tukey entre os filmes avaliados. O filme controle constituído de acetato

de celulose e plastificante glicerol a 3% (m/m), apresentou maior valor, o qual

diferiu significativamente dos filmes incorporados de óleo vegetal de cumaru.

Pode-se sugerir que o filme controle manifestou uma coloração amarela um

pouco mais escura que os filmes incorporados com óleo vegetal de cumaru.

4 CONCLUSÕES

Não foi possivel obter um filme otimizado neste trabalho, pois o mesmo

não obedeceu aos limites de desejabilidade gerados estatisticamente. Os

filmes demosntraram que a atividade de compostos bioativos cresce

diretamente proporcional ao incremento de óleo na matriz polimerica,

necessitando de mais estudos para a determinação de atividade antioxidante

na mesma. Não foi possivel observar efeito plastificante considerável nos

limites de óleo estabelecidos, o que possibilita mais estudos com outros

coeficientes de óleo e polimero.
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RESUMO
Fibras alimentares, são carboidratos complexos não digeríveis presentes em
alimentos derivados de vegetais e utilizados na alimentação humana.
Atualmente os consumidores têm buscado e valorizado cada vez mais
alimentos que apresentem alto teor de fibras, devido as propriedades
funcionais que este componente apresenta. Diante disso, várias pesquisas
estão sendo realizadas para avaliar o efeito da adição de fibras alimentares na
formulação de novos produtos alimentícios e seus benefícios para a saúde,
além da aceitação pelos consumidores. Alguns alimentos que são fonte de
fibras têm ganhado grande visibilidade no mercado. Dentre estes, destacam-se
os resíduos agroindustriais como as cascas de frutas, vegetais, sementes,
entre outros e que ultimamente estão sendo reaproveitados e utilizados como
ingredientes no desenvolvimento de novos produtos. Sendo assim, este
trabalho objetivou realizar uma pesquisa bibliográfica para verificar oque há de
mais atual em relação ao assunto fibra alimentar, bem como seus benefícios
dietéticos para a alimentação humana. Foram realizadas buscas nas
plataformas Scielo, Google Acadêmico, Anvisa e periódicos especializados,
utilizando as seguintes palavras- chave “alimentos funcionais” e
“sustentabilidade” e “valor nutricional”. Foram obtidos “41” artigos científicos,
publicados entre os anos de “2017” e “2021”. Pôde-se inferir que os
consumidores têm procurado por mais produtos prontos para consumo e que
contenham, seja fonte ou então ricos em fibra alimentar. Observou-se também
que as indústrias têm buscado se adaptar para atender a esse mercado em
constante crescimento e que a utilização de resíduos agroindustriais, tem-se
mostrado uma excelente opção de ingrediente fonte de fibras para obtenção de
alimentos com propriedades funcionais.
Palavras-Chave: Sustentabilidade, Alimentação saudável, Valor Nutricional.

1. INTRODUÇÃO

A definição de fibra alimentar segundo o órgão federal americano

Federal Drugs Admnistration, diz que fibras alimentares são carboidratos não

digeríveis solúveis e insolúveis com três ou mais unidades monoméricas e

lignina intrínseca e intacta nas plantas (FDA, 2019)

As fibras alimentares podem ser classificadas em solúveis e insolúveis

de acordo com os efeitos fisiológicos no organismo humano. As fibras que

sofrem fermentação parcial, são consideradas insolúveis em água já as bem

fermentadas são reconhecidas como solúveis em água (ANVISA, 2016;

LAMMERS, 2018).

É demonstram como a inclusão de fibras na dieta pode levar a uma

redução no risco de desenvolvimento de doenças crônicas degenerativas, tais

como Doença Arterial Coronariana (DAC) e o Acidente Vascular Cerebral
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(AVC), diabetes, hipertensão, obesidade, entre outras com alto grau de

incidência na população (MARTINS; LIMA, 2018; SOLIMAN 2019; JUNIOR et

al., 2020). O valor recomendado para consumo diário de fibras alimentares é de

25 a 30 g/dia para adultos (OMS, 2003), o que está associado a hábitos de vida

saudáveis.

Além dos benefícios para saúde trazidos pelo consumo de fibras, o

enriquecimento de alimentos com elas pode agregar melhoras tecnológicas em

formulações, devido por exemplo a sua capacidade de retenção de água

(FERREIRA et al., 2020; ZITKOSKI et al., 2019). Tal característica diminui o

tempo de cocção, pois mantem a água retida no interior do alimento,

melhorando a textura em formulações com presença de fibras (HAN;

BERTRAM, 2017).

Além das fontes convencionais de fibras, como frutas, verduras, cereais

e hortaliças, estudos tem demonstrado que os resíduos agroindustriais,

também, são uma importante fonte desse constituinte, podendo servir como

matéria prima para elaboração de outros produtos, reduzindo o impacto

ambiental na cadeia produtiva. Sendo assim o reaproveitamento de resíduos

industriais, para produção no enriquecimento de alimentos por exemplo, têm

surgido como uma importante alternativa ao simples descarte. (ANSILIERO et

al, 2020, CARNEIRO, WALKEANE, 2020, DE LIMA; DO SANTOS; PEREIRA

2020).

Nesse contexto, esse estudo teve como objetivo realizar uma pesquisa

bibliográfica para verificar o que há de mais atual em relação ao assunto fibra

alimentar, seus benefícios para a alimentação humana, redução do impacto

ambiental de agroindústrias que possuem fibras como matéria prima além de

suas implicações na tecnologia de alimentos.

2. METODOLOGIA

Foram realizadas buscas nas plataformas Scielo, Google Acadêmico,

periódicos CAPES e revistas especializadas, através das palavras-chaves:

fibras alimentares, impacto ambiental e valor nutricional. Também foram

consultadas resoluções colegiadas da ANVISA.

Onde foram analisados dentro do período de 2017 a 2021, 65 trabalhos,
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dos quais foram selecionados 49 para que fossem usados de referências para

esse resumo. Dos quais 18 foram publicados em periódicos internacionais e 15

em periódicos nacionais, 5 trabalhos de conclusão de curso de graduação, 7

dissertações de mestrado e 4 resoluções colegiadas.

3. DESENVOLVIMENTO

Fibras alimentares e amido resistente

As fibras alimentares são constituídas de diversos tipos de

polissacarídeos, que apresentam características diferentes, são exemplos disso,

polissacarídeos não amídicos, onde estão presentes a celulose, hemicelulose,

gomas e mucilagens, além de pectinas e frutanos, os carboidratos análogos

que englobam por exemplo o amido as maltodextrinas resistentes,

frutooligosacarídeos e as ligninas associadas onde estão presentes a lignina,

ceras, fitatos, cutinas e taninos (GIUNTINI; MENEZES, 2011).

As fibras classificadas como solúveis, tem característica hidrofílica, com

isso possuem capacidade mais acentuada em formar géis (VAGULA, 2019),

isso leva a um aumento do conteúdo estomacal e retarda o esvaziamento

gástrico, promovendo sensação de saciedade. A formação de gel, diminui a

ação de certas enzimas, reduz a absorção do colesterol facilitando sua

excreção nas fezes. Exemplos de fibras solúveis são, pectinas presentes em

frutas, leguminosas e gomas (MARTINS, 2018). No caso das fibras insolúveis,

elas não possuem a capacidade de formar géis, porém elas estão relacionadas

ao aumento do volume e umidade do bolo fecal, o que favorece seu trânsito no

aparelho digestivo, facilitando a evacuação e reduzindo a ocorrência de

constipação (GOMES; MORAES, 2020). São exemplos de fibras insolúveis a

lignina e celulose. (VAGULA, 2019).

Fibras alimentares e a rotulagem de alimentos

A rotulagem de alimentos se estabelece como instrumento importante,

que além de ser útil aos consumidores, serve de auxílio na escolha e na

compra de alimentos mais saudáveis. Além disso, é fonte de alegações
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nutricionais envolvendo a presença de fibras nos alimentos e

consequentemente de saúde sendo utilizadas cada vez mais como ferramentas

(ARAÚJO, 2017). São utilizados os seguintes critérios para serem declarados

no rótulo, para o alimento ser reconhecido como fonte de fibra é necessário

conter pelo menos 10% do valor diário recomendado, já para ser avaliado com

alto conteúdo de fibra é preciso possuir no mínimo 20% do valor diário

recomendado e como valor aumentado de fibras o conteúdo necessário é de

25% sobre também o valor diário (BRASIL, 2020).

Outro meio de análise para declaração de presença de fibras em

alimentos, e alegação desse conteúdo no painel frontal de embalagens,

considera a presença de fibras em grama. Para ser declarado como fonte de

fibras é necessário se ter um mínimo de 3g por 100g ou 100ml em pratos

preparados, ou então um mínimo de 2,5g por porção, para declarar o produto

com alto conteúdo de fibras é necessário um mínimo de 6g de fibras por 100g

ou 100ml, ou então um mínimo de 5g por porção (BRASIL, 2012).

Além da classificação a respeito das fibras alimentares nos alimentos,

outro fator que foi recentemente discutido pela ANVISA foi a classificação de

quais cereais integrais, e sua concentração nos alimentos para que estes

sejam reconhecidos como alimentos integrais. Segundo a RDC N° 493,

publicada em 2021 pela ANVISA, considera-se cereais integrais, o amaranto,

arroz, arroz selvagem, centeio, cevada, painço, milheto, quinoa, trigo sarraceno,

lagrimas de jó, fonio, milho, triticale e cariopse de alpiste. Os alimentos

considerados integrais são considerados assim se possuírem no mínimo de

30% de ingredientes integrais e se a quantidade dos ingredientes integrais for

superior a quantidade de ingredientes refinados, e no caso de alimentos em pó

ou concentrados tais características precisam estar presentes no alimento

pronto para consumo.

Cereais e farelos de cereais como matéria-prima fonte de fibras

Vários novos produtos estão sendo desenvolvidos com cereais e farelos

de cereais para enriquecimento nutricional dos alimentos (CONTINI, 2020;

LANSING, TAMIRES, 2018; SILVA et al., 2019).

Um desses cereais pode que podem agregar valor nutricional é o farelo
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de trigo onde em sua composição possui uma gama de compostos fenólicos

que atuam como antioxidantes no organismo, prevenindo a oxidação

principalmente de lipídeos. (PESARINI et al., 2020).

A composição o farelo de trigo possui por volta de 9,66% de fibras em

matéria seca, 15% de proteína com base em sua matéria natural. Destaca-se a

presença de fibras insolúveis, com concentração de 11% de celulose e de até

10% de lignina. (SANTOS; MEDEIROS, 2016). O farelo de aveia, é outro

exemplo bastante relevante para aplicação na indústria de alimentos pelo seu

conteúdo de fibras que pode chegar a 12,1% de fibras alimentares sendo o

principal componente a beta glucanas. Elas podem ser utilizadas como

espessantes,

estabilizantes, ligantes e substitutos da gordura em alimentos (LANSING;

TAMIRES, 2018). (SILVA et al., 2019), desenvolveram bolinho de chuva,

produto muito comum na culinária brasileira, enriquecido com farelo de aveia. O

resultado apresentou boa aceitação sensorial, a qual foi impactada

positivamente pela característica tecnológica das beta-glucanas, e também

obteve significativa melhora nutricional, devido ao aumento do teor de fibras,

além da redução no teor de carboidratos.

Além do farelo de aveia a beta-glucana, também pode ser encontrada na

farinha de centeio, agregando características tecnológicas positivas a alimentos

enriquecidos com essa farinha (CONTINI; GISELE KIRCHBANER, 2020).

No desenvolvimento de formulações de muffins, enriquecidos com

farinha de centeio verificou-se, boa aceitação sensorial, e características

tecnológicas que podem ser relevantes para indústria, provindas principalmente

das características da beta-glucana.

A massa dos muffins foi caracterizada nas análises sensoriais como leve

e macia, com picos de viscosidade maior que em formulações comuns,

resultado de um alta facilidade de hidratação dos grânulos de amido. Podendo

ainda ser caracterizado com alto teor de fibras por possuir 20% de

concentração de fibras e baixo teor de gordura com uma concentração de 8%

(CONTINI; GISELE KIRCHBANER, 2020).
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Demanda dos consumidores por produtos industrializados adicionados
de fibras

O enriquecimento dos alimentos com fibras é uma alternativa que busca

oferecer um produto mais saudável, contribuindo para uma maior ingestão

deste nutriente pela população (SOARES, 2018), porém grandes são os

desafios para manter as características sensoriais desses alimentos para

aplicação ao mercado.

Na produção de produtos cárneos como embutidos por exemplo, a

adição de fibras é uma alternativa para redução de lipídeos, os quais quando

consumidos em excesso pode resultar no surgimento de doenças

cardiovasculares (MOURA et al., 2020). As fibras possuem importante

capacidade de incorporação de água e podem melhorar parâmetros

tecnológicos como a textura dos alimentos (MALLMANN et al., 2019).

O enriquecimento de alimentos industrializados como biscoitos, iogurtes,

com fibras, além de promover benefícios nas características nutricionais

também pode ocasionar melhora nas propriedades tecnológicas, sendo sua

maior aceitabilidade associada a pessoas que possuem conhecimento dos

benefícios da ingestão de fibras para o organismo. Em vista disso, a indústria

passou a se atentar, para existência de um nicho de mercado que estaria mais

propenso a adquirir alimentos, mais ricos nutricionalmente. (THOMAZI, 2018).

Isso foi verificado por (KRÓLAK, 2017) que também observou relação entre

maior grau de conhecimento a respeito do valor nutricional dos alimentos, mais

fácil será para que ele compre alimentos enriquecidos.

Resíduos do processamento de frutas

As Indústrias de processamento de frutas, geram uma grande

quantidade de resíduos, que na maioria das vezes são reaproveitados para

compostagens, e alimentação animal.

Entretanto esse reaproveitamento pode ser redirecionado para produção

de produtos de maior valor agregado, como enriquecimento de alimentos, uma

vez que esses resíduos possuem ainda, importantes propriedades nutricionais,

mesmo já tendo sido beneficiados anteriormente. (ANSILEIRO, 2020).
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O valor agregado pode ser provindo de diferentes agroindústrias, desde

a indústria de sementes como gergelim até do processamento de frutas, e

serem empregadas em setores totalmente diferentes de sua origem

(MARADINI et al., 2020). Exemplo de componentes que agregam valor no

enriquecimento de alimentos e que estão presentes em grandes quantidades

nos resíduos agroindustriais, destacam-se as proteínas e compostos bioativos,

como polifenóis que eventualmente estão presentes nesse tipo de resíduos e

juntos levam a formação de complexos solúveis ou insolúveis, que melhoram

as propriedades tecnológicas e promovem o consumo de um alimento que

pode ser caracterizado como funcional (SARAIVA, 2018).

(ALMEIDA et al., 2020), estudaram a casca de jabuticabas (myrciaria

cauliflora) e obtiveram farinhas a partir desse resíduo. Ao determinarem a

composição centesimal desse coproduto desenvolvido, verificaram cerca de

1,94% de lipídeos, 7,62% de proteínas e 4,95% de fibras em base seca. A

partir dos resultados, pôde-se concluir que a farinha da casca de jabuticaba

possui alto teor de fibras.

Outra vantagem da utilização da casca da jabuticaba para produção de

alimentos, é a alta concentração de compostos bioativos com atividade

antioxidante, principalmente devido a presença de antocianinas estáveis

(SANTOS et al., 2020).

A casca do maracujá que é utilizada em geral para obtenção de farinha,

também é um exemplo de um subproduto com importantes propriedades

nutricionais e tecnológicas. Em um estudo realizado por (DA SILVA et al., 2018),

observou a presença em base seca de 36 g de fibras a cada 100g em de

farinha de casca de maracujá, e que pães enriquecidos com esse tipo de

farinha possuem uma redução do valor calórico total, resultado da substituição

da farinha de trigo. Devido a presença de fibra solúvel, em sua maior parte a

pectina, a farinha possui capacidade de formar gel, o que retarda o

esvaziamento gástrico e gerando sensação de saciedade.

Tendências em matérias-primas glúten free como fonte de fibras

O glúten é uma proteína de alto peso molecular, presentes geralmente

em grãos, como trigo, cevada e centeio, muito comuns em produtos
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beneficiados como pães, massas e cereais. (DIEZ-SAMPEDRO et al., 2020).

Entretanto a para um grupo relevante de aproximadamente 13% da população,

a ingestão desse tipo de proteínas pode causar uma irritação no organismo,

conhecida como doença celíaca, tal característica de irritação não é verificada

em indivíduos não celíacos (DIEZ-SAMPEDRO et al., 2020). O emprego de

matérias primas glúten na indústria se mostra uma boa alternativa, para a

indústria visando a parcela celíaca da população (LUBSCHINSKI; VICENZI,

2019).

O psyllium é uma Mucilagem extraída da casca de sementes de

Plantago genus, o qual já foi demonstrado a possibilidade de se utilizar farinha

de psyllium em receitas de panificação, a fim de se obter um produto

alimentício sem glúten, com menor valor calórico, melhor valor biológico, devido

ao seu alto teor de fibra, e que possa ser consumido por pessoas portadoras de

doença celíaca. (DA SILVA et al., 2019).

A adição de farinha de psyllium confere viscosidade, elasticidade e

umidade a massa, reduzindo a quantidade gordura necessária, e aumentando

a concentração de fibras solúveis e insolúveis, no produto enriquecido com

psyllium, atingindo as características sensoriais esperadas (SOUZA, 2020). Um

dos mais importantes componentes do psyllium é a mucilagem, que representa

de 10 a 30% de sua estrutura, além disso contém lipídio, proteína, ácido oxálico,

enzima invertase e emulsina (ROMAN; BELORIO; GOMEZ, 2019).

Alimentos enriquecidos com psyllium foram caracterizados ainda por

(DELLO et al., 2017) onde foram observados resultados relevantes sobre a

reologia dos produtos, com melhora nutricional, devido ao alto teor de fibras,

para amostras de sobremesas, um dos resultados mais relevantes foi a

verificação do poder de absorção de água dez vezes maior que a fibra do trigo

e cinco vezes maior que a fibra da maçã.

O milheto é outro cereal que também demonstra o potencial de

enriquecer alimentos com fibras. O milheto é um cereal usado há milênios e

vem ganhando novos estudos a fim de evidenciar tanto suas características

benéficas ao organismo, quanto à alimentos que podem ser enriquecidos por

ele (AGGARWAL; SHARMA, 2020). Quanto a composição do milheto, este

pode apresentar variabilidades de 8 a 14% de proteínas e teor de fibra de entre

2 e 4%, de acordo com o grão se estiver estourado ou não (KUMARI et al.,
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2018).

(ADEBIYI et al., 2017), ao desenvolverem biscoitos 100% a base de

milheto, observaram uma boa aceitação sensorial e conseguiram evidenciar

que a ausência do glúten não se mostrou um problema para a aceitação por

parte dos provadores, demonstrando uma perspectiva para o uso desse cereal

em alimentos classificados como gluten-free.

Outro alimento que também pode ser utilizado na indústria, visando não

só sua característica gluten-free, como também seu excelente valor nutricional,

é a farinha de banana verde (MONTEIRO et al., 2021). Ela possui cerca 18%

de amido resistente, que é um polissacarídeo não digerível, que contribui não

apenas para o organismo, como também com qualidade tecnológica do

alimento, podendo ser associada a produtos processados, melhorando sua

textura (SZEREMETA et al., 2018).

No desenvolvimento de biscoitos, enriquecidos com farinha de banana

verde, onde foi buscada a melhorara das características tecnológicas de um

produto que normalmente possui baixo valor nutricional os autores

(MONTEIRO et al., 2021), verificaram que os biscoitos enriquecidos, obtiveram

uma boa aceitação sensorial alé de se tornarem fonte de fibras, gluten- free e

ainda de baixo custo. O que torna esses alimentos uma oportunidade para a

indústria.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo demonstrou a importância das fibras alimentares para

uma dieta saudável, em suas mais diversas variações, as fibras alimentares

apresentam um importante papel na indústria de processamento e tecnologia

de alimentos.

As fibras podem ser usadas na melhora nutricional de produtos

alimentícios, além de cada vez mais com o avanço da pesquisa, agregarem

valores tecnológicos as formulações e ainda com a possibilidade ainda de

serem provenientes de reaproveitamento de resíduos, como nos casos das

farinhas de cascas de frutas, agregando valor a essa cadeia produtiva.
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RESUMO
O tema biocombustível desperta interesse em diversas áreas do conhecimento devido
a sua importância como uma fonte alternativa de energia. Existem diversos métodos
de obtenção do mesmo, entre eles pode-se citar a reação de transesterificação de um
álcool. Para tal, matérias-primas alternativas como rejeitos industriais alimentam uma
perspectiva positiva para obtenção desse combustível. A simulação computacional é
uma ferramenta útil neste campo de pesquisa e como a literatura a respeito do tema é
vasta e ao mesmo tempo constantemente renovada, uma gama de possibilidades se
mostram promissoras para o aperfeiçoamento do processo. Diante do exposto, este
trabalho apresenta um estudo da obtenção de biocombustíveis através da
transesterificação de óleos e gorduras provenientes de rejeitos da indústria de
alimentos a partir de simulações computacionais. As características das matérias-
primas e catalisadores utilizados figuram nos principais parâmetros de interesse neste
trabalho. Os resultados obtidos por meio da simulação computacional são coerentes
em comparação com resultados experimentais de bancadas obtidos pelo grupo de
pesquisa cujo trabalho está inserido e que faz parte. Dessa forma a simulação trouxe

https://doi.org/10.29327/541993.1-1
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mais uma ferramenta para análise e extrapolação dos resultados de bancada
laboratorial.

Palavras-chave: simulação, biocombustível, rejeitos.

1. INTRODUÇÃO

Combustíveis líquidos provenientes de fontes alternativas de energia como a

biomassa e o biodiesel têm sido apontados como potenciais substitutos das energias

convencionais. O biodiesel, que pode ser definido como um éster monoalquílico de

óleos vegetais ou gorduras animais obtidos por transesterificação, vem sendo

apontado como um promissor substituto total ou parcial do diesel derivado de petróleo

(petrodiesel). A reação de produção do biodiesel (transesterificação) envolve o uso de

triglicerídeos e álcool, produzindo ésteres (biodiesel) e glicerina [1-5].

Comumente, as fontes de triglicerídeos são óleos vegetais e gorduras animais.

Óleos de soja, girassol, canola e palma se destacam, porém há o inconveniente

dessas fontes suprirem uma pequena parte do petrodiesel (diesel de petróleo), além

do custo do processo de produção ser elevado [1-5].

Entre outros tipos de matérias-primas destinadas a produção de biodiesel,

configuram os óleos de fritura e cozimentos e gorduras animais que acabam sendo

rejeitos da indústria de alimentos. O uso destas fontes alternativas para a produção do

biodiesel se torna então promissora, visto que possibilita a conversão de uma fonte de

energia renovável ou de um resíduo de um processo da indústria de alimentos em

produtos de interesse, sem comprometer o uso destes óleos para fins alimentícios [1-

5].

Existem normas regulamentadores que impõem características ao biodiesel,

podendo citar as normas americanas e europeias como as ASTM D6751 e EM 14214

que especificam físico e quimicamente o produto. Estas especificações são

importantes uma vez que muitos dos problemas técnicos como fluxo de resfriamento

fraco e estabilidade oxidativa podem afetar o biodiesel [1-5].

A produção comercial do biodiesel utiliza catalisadores básicos solúveis, como

alcoóxidos de sódio ou potássio, constituindo então a rota via catálise homogênea. A

partir de tal rota, ciclos subsequentes são necessários para o isolamento do produto

do biodiesel e constituem uma problemática devido à formação de sabão e

emulsificação. Além disso, a completa extração do catalisador solúvel é essencial,

uma vez que ele corrói o tanque de combustível dos veículos e injetores. Estas etapas

adicionais de processamento também contaminam o subproduto glicerol, tornando-o
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inutilizável sem uma purificação [1-5].

Catalisadores heterogêneos são uma boa alternativa para evitar tais problemas

acima relatados obtendo eficiente separação de produto, eliminação de etapas de

têmpera e etapas associadas a resíduos contaminantes das águas. Catalisadores

sólidos básicos, como óxidos de alcalinos terrosos, hidrotalcitas, sílicas mesoporosas

álcali-dopadas e algumas rochas dolomitas, tem se apresentado como grandes

promessas para a produção do biodiesel. Apesar dos numerosos estudos investigando

as variáveis que afetam a atividade catalítica, a influência da basicidade na

transesterificação tem sido mal compreendida, limitando a exploração de catalisadores

sólidos comerciais [1-7].

Recentemente, em um edital FAPEMIG de Demanda Universal, um projeto -

cujo foco principal é o estudo da obtenção de biocombustível – foi aprovado sendo

composto por diversas etapas, como a síntese e caracterização de catalisadores com

potencial aplicação na produção de biocombustíveis, o uso destes materiais na reação

de transesterificação do álcool etílico e a simulação da etapa de transesterificação.

Este projeto ainda teve a parceria do departamento de Engenharia Química da

Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) e da Universidade Federal de São Carlos

(UFSCar).

Considerando que o estudo de simulação computacional, abrangendo como

fontes de matéria-prima para obtenção de biodiesel óleo e gorduras provenientes do

rejeito da indústria de alimentos pode complementar o tema de forma enriquecedora

[8-15], o presente trabalho, por meio de simulação computacional, estudou modelos

matemáticos para avaliar a influência das propriedades dos catalisadores e matérias-

primas na obtenção de biocombustíveis permitindo assim o aperfeiçoamento do

processo.

2. METODOLOGIA

A metodologia empregada envolveu o estudo de modelos e parâmetros para

ajuste das condições de simulação computacional aplicada a produção de

biocombustível através de reações de transesterificação de óleos e gorduras.

Parâmetros obtidos através de dados da literatura foram utilizados para os devidos

ajustes [8-15]. O modelo de ajuste foi implementado na linguagem de programação

Python através da plataforma online gratuita Anaconda, que é uma distribuição das

linguagens de programação Python para computação científica.
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2.1. O MODELO MATEMÁTICO

O modelo matemático utilizado representa uma reação de esterificação modelo

homogênea reversível sem complexo intermediário representado pela Figura 1, onde

um triglicerídeo (representado por A) reage com um álcool de cadeia curta

(representado por B) mediante ação de um catalisador básico formando diglicerídeo

(representado por C) e ésteres (representados por D).

Figura 1 – Reação de esterificação reversível

As equações usadas para representar o modelo da Figura 1 estão listadas

abaixo, nelas os primeiros termos das equações representam, respectivamente, a

variação da concentração de triglicerídeo, álcool, diglicerídeo e éster. Os termos k0 e

k1 representam respectivamente, as constantes cinéticas de consumo dos reagentes

e de consumo dos produtos.

��
��
= −�0. �. � + �1. �. � (1)

��
��
= ��

��
(2)

��
��
= −��

��
(3)

��
��
= −��

��
(4)

2.3. IMPLEMENTAÇÃO
O algoritmo utilizado nas simulações é apresentado na sequência. Comentários,

indicados pelo caractere #, foram inseridos para facilitar o entendimento e para

mostrar alguns outputs.

# Código principal
# pacotes utilizados no algoritmo
import numpy as np # pacote para uso de arrays
from numpy import r_ # atalho para declaração de arrays
import matplotlib.pyplot as plt # pacote para construção de gráficos
from scipy.integrate import odeint # pacote para solução de EDO
from pint import Quantity as q # pacote para conversões de unidades
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# Estequiometria utilizada:
# A+B <=> C+D, onde:
# A: triglicerídeo
# B: álcool
# C: diglicerídeo
# D: éster metílico de ácido graxo

# Massas molares
C = 12
H = 1
O = 16

def MMTG(n):
"Massa molar de triglicerídeo. n é o tamanho da cadeia carbônica"
return C*3+H*9+O*6+3*(C+2*H)*n

def MMDG(n):
"Massa molar de diglicerídeo. n é o tamanho da cadeia carbônica"
return C*2+H*7+O*5+2*(C+2*H)*n

def MMFAME(n):
return MMTG(n)+ C+4*H+O -MMDG(n)

n = 17

MMA = MMTG(n) # g/mol
MMB = C+4*H+O # g/mol
MMC = MMDG(n) # g/mol
MMD = MMFAME(n) # g/mol

print(MMA, MMC, MMD)
# 855 587 300

# Observação: biodiesel será A+3B <=> 3C+D
# parâmetros
T = 40 # temperatura em graus celsius
k = r_[16.21,0.0515]*1000 # constante cinética por aniya et al. 2015

# condições iniciais
mA0 = 50 # g; Matos et al 2020: 50 g de óleo no processo metílico
nA0 = mA0/MMA # número de mols de óleo
V = 61 # mL; Matos et al 2020: 61 mL de volume total de solução
A0 = nA0/V # mol/L; concentração inicial do ácido graxo
B0 = 3*A0 # esse foi o excesso molar de álcool usado em bancada.
C0 = 0 # consideram-se as concentrações iniciais dos produtos nulas
D0 = 0

print(f"Concentração inicial de óleo de girassol: {A0:9.4g} mol/L")
print(f"Concentração inicial de metanol: {B0:9.4g} mol/L")

#Concentração inicial de óleo de girassol: 0.0009587 mol/L
#Concentração inicial de metanol: 0.002876 mol/L
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# modelo cinético (reação elementar reversível)
def modelo(X,t,k):
A, B, C, D = X
# sistema de EDO
dA = -k[0]*A*B + k[1]*C*D
dB = dA
dC = -dA
dD = -dA
return dA, dB, dC, dD

# Solução do sistema:

# tempo de integração
t = np.linspace(0,5,101) # 20 minutos

# vetor de condições iniciais
X0 = [A0, B0, C0, D0]

# solucionador de EDO
X = odeint(modelo,X0,t,args=(k,))
A, B, C, D = [ X[:,i] for i in range(len(X0)) ]

# cálculo da conversão
conv = (A0-A)/A0 * 100

# desenho do gráfico
plt.plot(t,conv)
plt.grid()
plt.xlabel("tempo (min)")
plt.ylabel("conversão (%)")

print(f"Conversão final: {conv[-1]:.1f} %") # Em Matos a info é de rendimento, não
conversão; Para reação ideal são iguais!
# Conversão final: 99.8 %

print("Concentrações finais:")
print(f"ácido graxo: {A[-1]*1000:6.4f} mmol/L") # concentração em mmol/L
print(f"álcool: {B[-1]*1000:6.4f} mmol/L")
print(f"triglicerídeo: {C[-1]*1000:6.4f} mmol/L")
print(f"glicerol: {D[-1]*1000:6.4f} mmol/L")
# Concentrações finais:
# ácido graxo: 0.0015 mmol/L
# álcool: 1.9189 mmol/L
# triglicerídeo: 0.9572 mmol/L
# glicerol: 0.9572 mmol/L

# fase leve: C + provavelmente A
# fase pesada: D + provavelmente B e catalisador (verificar)

# Densidades:

dA = 0.920 # g/ml: triglicerídeo (óleo de girassol)
dB = 0.792 # g/ml: metanol
dC = 0.950 # g/ml: diglicerídeo # valor estimado para manter volume final ~61 ml!
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dD = 0.880 # g/ml: éster metílico

# números de mols (assume V constante)
nA = A[-1]*V
nC = C[-1]*V
# massas
mA = nA*MMA
mC = nC*MMC
# volumes
VA = mA/dA
VC = mC/dC
print(f"""Fase leve:
triglicerídeo: VA = {VA:5.2f} ml mA = {mA:5.2f} g
diglicerídeo: VC = {VC:5.2f} ml mC = {mC:5.2f} g
total: V = {VA + VC:5.2f} ml m = {mA + mC:5.2f} g""")

# números de mols (assume V constante)
nB = B[-1]*V
nD = D[-1]*V
# massas
mB = nB*MMB
mD = nD*MMD
# volumes
VB = mB/dB
VD = mD/dD
print(f"""\nFase pesada:
álcool: VB = {VB:5.2f} ml mB = {mB:5.2f} g
FAME: VD = {VD:5.2f} ml mD = {mD:5.2f} g
total: V = {VB + VD:5.2f} ml m = {mB + mD:5.2f} g""")

Vt = VA + VB + VC + VD
mt = mA + mB + mC + mD

print(f"""\nTotal geral:
V = {Vt:5.2f} ml m = {mt:5.2f} g""")

# Rendimento
rend = VC/Vt*100
print(f"\nRendimento: {rend:.1f} %.")

# A + B <=> C + D
# 1 mol 1 mol 1 mol 1 mol
# BM = Balanço de massa
BM = MMA + MMB - MMC - MMD
# Se BM = 0 então balanço de massa fecha
print(f"Balanço de Massa = {BM:.1f} ") # Imprime BM
# Balanço de Massa = 0.0
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Tabela 1 apresenta as concentrações iniciais e finais obtidas após a reação
de transesterificação.

Tabela 1. Concentrações de reagentes e produtos.
Concentrações Iniciais (mol.L-1) Concentrações Finais (mol.L-1)

Óleo de Girassol 9,587.10-4 Ácido Graxo 1,5.10-6
Álcool 2,876.10-3 Álcool 1,9189.10-3

Triglicerídeo 0 Triglicerídeo 9,572.10-4
Glicerol 0 Glicerol 9,572.10-4

Após o ensaio experimental, verificou-se que a conversão atingida foi de
99,8% estabilizado em aproximadamente 20min como mostra a Figura 2.

Figura 2 – Conversão do reagente no tempo.

A separação da fase leve da pesada se deu conforme dados da Tabela 2:

Tabela 2. Quantificação das fases leve e pesada após a reação de transesterificação.

Fase Leve Fase Pesada

Em

volume

Em massa Em volume Em massa

Triglicerídeo (A) 0,09mL 0,08g Álcool (B) 4,73mL 3,75g

Diglicerídeo (C) 36,08mL 34,27g Ésteres (D) 19,90mL 17,52g

Total da fase 36,16mL 34,35g Total da

fase

24,63mL 21,26g
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A partir dos dados apresentados na Tabela 2, temos um volume geral de

60,80mL, correspondente a 55,61g, obtendo dessa forma um rendimento final de

59,3%.

Observa-se também, que o balanço de massa entre os reagentes e os

produtos foi satisfeito, o que significa que a simulação encontrou os valores corretos

diante da estequiometria apresentada.

Em trabalho de Matos et. al. (2021), os resultados empíricos para a

transesterificação do óleo de girassol com NaOH pela rota etílica apresentou

rendimento de 82% ao passo que para rota metílica o valor encontrado foi de 76%.

Quando o catalisador utilizado foi o KOH, para a rota metílica o resultado apresentado

foi de 89% de rendimento. Com isso, verificou-se que o sistema proposto para

obtenção do biodiesel apresentou resultados de rendimentos satisfatórios [15].

Através do estudo apresentado na simulação computacional, os resultados

apresentados foram coerentes com os dados obtidos experimentalmente pelo grupo

de pesquisa no qual este trabalho está inserido, o que indica que a simulação pode

representar com fidelidade o comportamento da reação real.

4. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos por meio da simulação computacional se mostraram

coerentes em comparação com resultados experimentais de bancada obtidos pelo

grupo de pesquisa no qual este trabalho está inserido e que faz parte. Dessa forma, a

simulação trouxe mais uma ferramenta para análise e extrapolação dos resultados de

bancada laboratorial, o que contribui para o entendimento dos mecanismos de reação

para obtenção de bicombustíveis, além de ser útil para análise e extrapolação das

condições reacionais cujas condições seriam de difícil reprodução prática.
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RESUMO
Preocupados com a saúde e em busca de uma melhor qualidade de vida, os
consumidores têm buscado cada vez mais produtos que possuam algum
benefício ou alegações de funcionalidade para saúde. O kefir é um leite
fermentado com alto potencial probiótico, possui característica efervescente e
espumante, decorrente da fermentação de seus grãos em leite. Este trabalho
teve como objetivo a realização de uma pesquisa sobre o consumo de kefir
para proposição de um novo produto tipo antepasto. Foi aplicado um
questionário on-line para as comunidades acadêmicas de todo o país. Dentre
as 277 pessoas que responderam, verificou-se que 71,1% eram do sexo
feminino e 28,9% do sexo masculino. Sobre a ingestão de leites fermentados,
59,2% dos participantes consomem este tipo de produto de uma ou três vezes
por semana e 85,2% afirmaram que já haviam ouvido falar sobre o kefir, porém
destes, apenas 68,8% conseguiram citar algum dos benefícios do produto.
Com relação ao consumo de kefir, 69,1% afirmaram não possuir quaisquer
hábitos ou frequência de consumo, já os que consomem, relataram a ingestão
do kefir natural, adoçado, com frutas, com mel ou com cereais. A proposta de
comercialização de um novo produto tipo antepasto a base de kefir obteve
87,3% de respostas positivas com interesse em consumir o produto, e dentre
as opções de sabores sugeridas, tomate seco e frango com abacaxi foram as
mais preferidas. Com isso, o questionário mostrou que é de extrema
importância difundir mais os benefícios deste leite fermentado, mostrando
grande interesse pelo produto.
Palavras-chave: Kefir, leite fermentado, inovação, questionário on-line,
alimentos saudáveis.

1 INTRODUÇÃO
Em busca de uma qualidade de vida melhor, os consumidores estão

cada dia mais preocupados com questões relacionadas à saúde (SILVA, 2015),

desta forma, diariamente enaltecem produtos que possuem alegações de

funcionalidade, como os probiótico ou que apresentem algum outro benefício.

Os produtos lácteos ou derivados estão diretamente ligados ao consumo

de probiótico, uma vez que a viabilidade desses microrganismos é favorecida

pelos nutrientes presentes no leite (SILVA, 2016). Os leites fermentados

pertencem a uma categoria de produtos mais populares no mundo, sendo

definidos como produtos lácteos obtidos através da coagulação e diminuição do

pH do leite ou leite reconstituído mediante da fermentação láctea e através da

ação de microrganismos específicos, adicionado ou não de produtos lácteos

(BRASIL, 2017).

Além disso, se caracterizam por apresentar microrganismos que

modificam as propriedades físico-químicas, sensoriais e microbiológicas do
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produto. Estes devem ser viáveis, ativos e abundantes no produto final durante

o seu prazo de validade para que os benefícios a saúde sejam efetivos

(BORGOVONI, 2018). Dentre os leites fermentados alguns exemplos são:

iogurte, leite acidófilo, Kefir, Kumys e coalhada.

De acordo com a legislação brasileira, entende-se por kefir o produto

cuja fermentação se realiza com cultivos ácido-lácticos elaborados com grãos

de Kefir, Lactobacillus kefir, espécies dos gêneros Leuconostoc, Lactococcus e

Acetobacter com produção de ácido láctico, etanol e dióxido de carbono. Os

grãos de kefir são constituídos por leveduras fermentadoras de lactose

(Kluyveromyces marxianus) e leveduras não fermentadoras de lactose

(Saccharomyces omnisporus e Saccharomyces cerevisae e Saccharomyces

exiguus), Lactobacillus casei, Bifidobaterium sp. e Streptococcus salivarius

subsp. thermophilus. (BRASIL, 2007).

O produto obtido a partir da fermentação com os grãos de kefir

apresenta-se com características uma textura viscosa, baixo teor alcoólico e

sabor ácido (BOURRIE et al., 2016). Possui uma facilidade de preparo,

podendo ser mantido tanto em temperatura ambiente, quanto climatizada,

durante o processo de fermentação, além de ser economicamente viável para a

população, já que a sua principal forma de obtenção se dá através de doações

entre conhecidos ou via redes sociais (BIOLOGICUS, 2018; IRMÃO & COSTA,

2018).

Os grãos de kefir possuem formatos irregulares variando entre 0,5 – 3,5 cm,

com volume de aproximadamente 0,5 – 20,0 mL/grão, uma forma assimétrica e

coloração amarelada ou esbranquiçada (BORGES & COSTA, 2015). A partir da

fermentação com cultivos ácido-lácticos, como Lactobacillus kefir, espécies dos

gêneros Leuconostoc, Lactococcus e Acetobacter, são produzidos ácido láctico,

etanol e dióxido de carbono. Na Figura 1, está apresentada uma imagem

ilustrativa dos grãos de Kefir.
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Figura 1 - Imagem de grãos de Kefir.

Fonte: LEITE et al. (2013).

A principal forma de obtenção do kefir é através da reinoculação dos

grãos, que com a sequência de transferência do leite fermentado, ocorre a

alteração da composição microbiológica (MOREIRA, 2019). Além disso, é por

essa reinoculação que se obtém a bebida fermentada, parte comumente

consumida. Esta pode ser separada através de uma filtração para obter o leban

e o soro do kefir (WESCHENFELDER et al., 2011).

O leban é caracterizado por ser a fase sólida do kefir, sendo um produto

suave e bastante digerível, podendo ser consumido puro ou utilizado em

elaborações de produtos tipo cream cheese, queijo cottage ou antepasto. Já o

soro de kefir, por sua vez, constitui-se na fase líquida, utilizado comumente

como matéria-prima para fabricação de bebidas lácteas ou no emprego de

novas tecnologias para desenvolvimento de novos produtos na indústria

alimentícia (WESCHENFELDER et al., 2011).

A composição microbiológica tem demonstrado que o kefir é um produto

com potencial probiótico, por conferir benefícios a saúde dos indivíduos que o

consomem regularmente, como efeito anti-inflamatório atividade

antioxidante, atividade antialérgica e melhora na digestão (ROSA et al., 2017;

ALMEIDA, 2018). Além desses benefícios, o kefir é uma opção para as

pessoas intolerantes a lactose, visto que os grãos de kefir tem demostrado
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atividade da enzima β-galactosidase, que permanece ativa quando consumido,

além de apresentar menor teor de lactose quando comparado ao leite

(FARNWORTH, 2005; SARKAR, 2007; ROSA et al., 2017). Com base nos

benefícios e pensando em pessoas que buscam por alimentos funcionais,

D’Angelis et al. (2020) desenvolveram um kefir com baixo teor de gordura,

adicionado de inulina e preparado de frutas verdes, obtido através dos grãos de

kefir e de cultura starter liofilizada. Na análise sensorial, as formulações

tiveram boa aceitação em grande parte de seus atributos avaliados pelos

provadores, concluindo que os produtos elaborados podem ser uma alternativa

viável para os consumidores.

Em alguns países como Estados Unidos, Europa e Japão, o kefir tornou-

se popular na sociedade sendo consumido de forma industrial ou produzido em

escala doméstica. Todavia, em diversos outros países, este produto ainda é

desconhecido. No Brasil, o kefir vem ganhando cada vez mais espaço, e isso

se deve ao fato de mudanças de hábitos pela população, a qual está em busca

constante de um estilo de vida mais saudável (SILVA, 2015; ITAL, 2020).

Entretanto, sua produção ainda é realizada prioritariamente em escala

doméstica e sua principal forma de obtenção consiste na doação dos grãos de

kefir entre pessoas conhecidas e também através de grupos por meio de redes

sociais, sendo que nestas há ainda a troca de informações sobre o cultivo e

receitas (IRMÃO & COSTA, 2018).

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo a realização

de uma pesquisa on-line sobre o consumo de kefir nas comunidades

acadêmicas a fim de propor o desenvolvimento de um novo produto tipo

antepasto.

2 METODOLOGIA
Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética da UFSJ, seguindo as

diretrizes e normas para as pesquisas com as pessoas, e realizada por meio de

um estudo observacional e descritivo, no ano de 2021, mediante a aplicação

on-line de um questionário às comunidades acadêmicas de todo país. Para

elaboração do questionário, foi utilizado como referência a pesquisa realizada

por Irmão & Costa (2018). O questionário estruturado com 21 perguntas foi

dividido em três partes, a primeira contemplou perguntas gerais, a segunda foi
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direcionada para quem afirmou conhecer o kefir e a terceira para aqueles que

mencionaram não conhecer. No final do questionário, foi disponibilizado um

informativo (Figura 2) com a definição e alguns benefícios do consumo regular

do kefir, além do contato para mais informações caso necessário.

Figura 2 - Informativo contendo a definição e alguns benefícios do consumo

regular do kefir apresentado ao final do questionário.

O questionário foi elaborado na plataforma Google Forms e aplicado

eletronicamente por meio de um link que deu acesso ao questionário eletrônico,

enviado pelo Whatsapp e e-mail para discentes, docentes, técnicos e

terceirizados da comunidade acadêmica da Universidade Federal de São João

O que é?
Kefir pertence ao grupo de leites fermentados, cuja a

fermentação se realiza com grãos de Kefir, contendo uma

variedade de micro-organismos (bactérias e leveduras) em

simbiose, com produção de ácido lático, etanol e dióxido de

carbono.

Quais são os benefícios?
 Melhora na digestão e tolerância à lactose, efeito antibacteriano,

efeito hipocolesterolêmico, controle da glicose plasmática, efeito anti-hipertensivo,
efeito anti-inflamatório, atividade antioxidante, atividade anticancerígena e
atividade antialergênica.
É importante enfatizar que, grande parte dos estudos que apoiam essas

evidências foram conduzido in vitro ou em modelos animais. No entanto, há a

necessidade de ensaios clínicos sistemáticos para compreender melhor os efeitos do uso

regular de kefir como parte de uma dieta e seu efeito na prevenção de doenças.

REFERÊNCIAS
* BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Instrução

Normativa nº 46, de 23 de outubro de 2007. Adota o Regulamento Técnico de Identidade

e Qualidade de Leites Fermentados, anexo à presente Instrução Normativa. Diário
Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 24 out 2007.
* ROSA, D. D., DIAS, M. M.; GRZEŚKOWIAK, Ł. M.; REIS, S. A.; CONCEIÇÃO, L. L.,

MARIA DO CARMO, G. P. Milk kefir: nutritional, microbiological and health

benefits. Nutrition Research Reviews, v. 30, n. 1, p. 82-96, 2017.
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del-Rei, Campus Sete Lagoas/ MG e de outras instituições de ensino do Brasil

(Figura 3).

Os dados obtidos foram tabulados em planilhas de Excel e os resultados

foram discutidos em números percentuais para cada quesito questionado.

Figura 3 - Questionário utilizado para a pesquisa sobre estudo sobre o

consumo de kefir e para a proposição de um novo produto.

Estudo sobre o consumo de Kefir para proposição de um novo produto.
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Você está sendo convidado para participar de uma pesquisa de forma

totalmente voluntária da Universidade Federal de São João del Rei - Campus

Sete Lagoas. A sua participação é de extrema importância e contribuirá para

a qualidade dos resultados da nossa pesquisa. O objetivo deste estudo é

divulgar e conhecer os hábitos de consumo do kefir, para assim propor o

desenvolvimento de um novo produto. Reforçamos que a sua participação é

de grande relevância e será preservada a sua identidade. Todas as

informações deste estudo são confidenciais.

Declaro que entendi os objetivos e as condições de minha participação,

de maneira clara e detalhada. Concordo que as informações obtidas durante

a aplicação do questionário poderão ser utilizadas em atividade acadêmico-

científico, desde que assegurada a preservação de minha identidade.

( ) Concordo

( ) Discordo

Parte 1- Questões gerais

1. Gênero: ( ) Masculino ( ) Feminino

2. Idade 3. Estado civil
( )Abaixo de 18 anos ( ) Solteiro
( ) Entre 18 e 25 anos ( ) Casado
( ) Entre 25 e 30 anos Outro:_______
( ) Entre 30 e 40 anos
( ) Acima de 40 anos

4. Especifique o nome da sua instituição e o seu vínculo com a mesma.
(Exemplo: UFSJ - discente).
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______________________________________________________________

5. Você tem o hábito de consumir leites fermentados, como o iogurte,
bebidas lácteas, coalhadas, dentre outros? Com qual frequência você
consome?

( ) Não tenho hábito
( ) Raramente consumo
( ) Uma vez por semana
( ) Três vezes por semana
( ) Todos os dias

6. Você já ouviu falar sobre o leite fermentado Kefir?
( ) Não
( ) Sim

Parte 2- Questões direcionadas para aqueles que POSSUEM
conhecimento sobre o kefir.

7. Como você obteve a informação sobre o Kefir?
( ) Amigos/Familiares
( ) Internet, TV, Redes sociais
( ) Meio acadêmico (artigo científico, monografia, dissertação, tese)

8. Você conhece algum benefício para a saúde do organismo humano
relacionado ao consumo frequente do kefir?

( ) Sim
( ) Não

9. Caso a resposta anterior tenha sido SIM, especifique qual ou quais
benefícios você conhece.
_____________________________________________________________

10. Você tem o hábito de consumir kefir? Qual a frequência de consumo?
( ) Não tenho hábito de consumo
( ) Raramente consumo
( ) Uma vez por semana
( ) Três vezes por semana
( ) Todos os dias

11. Como você tem costume de consumir o kefir?
( ) Natural
( ) Natural adoçado
( ) Mel
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( ) Cerais
( ) Batido com frutas
( ) Não consumo
Outro:___________________

12. Você já consumiu algum produto, em que na sua formulação, o leite
fermentado kefir foi adicionado como ingrediente?

( ) Sim
( ) Não

13. Caso a resposta anterior tenha sido SIM, especifique qual produto
contendo o leite fermentado kefir, você já consumiu.
____________________________________________________________

14. Você observa alguma dificuldade na obtenção/manutenção/consumo do
kefir

( ) Não
( ) Dificuldade na obtenção dos grãos
( ) Falta de praticidade no cultivo e na manutenção dos grãos
( ) Outro: ________________________________________________

15. Se existisse no mercado uma formulação tipo antepasto à base de kefir,
você consumiria?

( ) Sim
( ) Não

16. Quais sabores das formulações de antepasto à base de kefir você teria
maior interesse em experimentar? (Pode marcar mais de uma preferência)

( ) Frango com abacaxi
( ) Azeitona
( ) Tomate seco
( ) Atum

17. Gostaria de fazer algum comentário sobre o kefir?

Parte 3- Questões direcionadas para aqueles que NÃO possuem
conhecimento sobre o kefir.

7. Se existisse no mercado uma formulação tipo antepasto de kefir, você
consumiria?

( ) Sim
( ) Não
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8. Quais sabores de formulações de antepasto de kefir você teria maior
interesse em experimentar? (Pode marcar mais de uma preferência, caso
haja)

( ) Azeitona
( ) Tomate seco
( ) Atum
( ) Frango com abacaxi

9. Gostaria de fazer algum comentário sobre o kefir?

FONTE: Dos autores, 2021.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa

Envolvendo Seres Humanos da UFSJ, cujo número do parecer 4.643.345 e

CAAE 44624120.7.0000.5151.

Foram obtidos um total de 277 questionários devidamente respondidos.

Deste total, verificou-se que 71,1% eram do sexo feminino e 28,9% do sexo

masculino. Em relação a faixa etária, os respondentes com 18 a 25 anos de

idade foi a de maior representatividade, correspondendo a 33,2%.

Com relação ao vínculo com as instituições, 114 participantes

responderam que possuem algum vínculo com a UFSJ, sendo que 32,9% são

discentes; 4,0% docente; 1,1% funcionários terceirizados e 3,2% técnicos

administrativos. Já 163 pessoas (58,8%) afirmaram possuir algum vínculo com

outras instituições de ensino, dentre as mais citadas estão Universidade

Federal de Minas Gerais - UFMG, Universidade Federal de Lavras - UFLA,

Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP e Universidade Federal dos Vales

do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM.

No Brasil, a ingestão de leites fermentados é equivalente a 3,0 kg/ano

por pessoa, sendo muito baixo quando comparado com outros países da

América do Sul (GARCIA & TRAVASSOS, 2012). Corroborando com este dado,

observou-se equivalência de 29,6% de respostas entre os pesquisados que
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possuem hábitos de consumir leites fermentados apenas uma vez por semana

e três vezes por semana.

Quando questionados se já haviam ouvido falar sobre o kefir, 85,2%

(236) dos participantes confirmaram que sim (Gráfico 1), destes, 68,8%

conseguiram citar algum dos benefícios que este produto possui (Tabela 1). A

porcentagem restante não respondeu, uma vez que a resposta para esta

pergunta era opcional. Resultados semelhantes foram citados por Menestrina

et al. (2016) e Ebner et al. (2015), que afirmaram em suas pesquisas que por

ser um produto funcional e probiótico, o kefir apresenta propriedades

restauradoras da microbiota intestinal, estimulação do sistema imunológico e

auxílio na digestão, devido aos microrganismos presentes neste leite

fermentado.

Gráfico 1 - Gráfico de setores com resultados percentuais em relação ao

quesito “já ouviram falar sobre o leite fermentado kefir?”

Fonte: Dos autores, 2021.
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Tabela 1 - Benefícios do kefir, segundo os entrevistados.

Respostas
Quantidade de participantes

n° %

Auxilia no funcionamento intestinal e

problemas da microbiota 121 75,15

Kefir é um produto probiótico 22 13,66

Aumenta a imunidade 21 13,04
Fonte: Dos autores, 2021.

Em relação aos hábitos/frequência e formas de consumo do kefir, 69,1%

dos participantes afirmaram não possuir hábitos/frequência de consumo deste

produto e 16,9% disseram que raramente o consomem (Gráfico 2). Os que

declararam que consomem kefir (33,9%) dividiram suas respostas entre

consumir batido com frutas (14,8%), natural (14%), com mel (9,7%), adoçado

(8,1%) ou com cereais (7,6%) (Gráfico 3).

Gráfico 2 – Gráfico de setores que apresenta os resultados percentuais de

acordo com a frequência de consumo do kefir pelos pesquisados.

Fonte: Dos autores, 2021.
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Gráfico 3 - Gráfico de barras horizontais que representa os resultados

percentuais das formas de se consumir o kefir, conforme respostas obtidas pelo

questionário.

Fonte: Dos autores, 2021.

Nas décadas de 70 a 90, quando a conservação de alimentos através de

baixas temperaturas por famílias carentes era praticamente inexistente, o kefir

era considerado uma alterativa mais viável, por ser barato e dispor de um alto

valor agregado, além de possuir uma alta produtividade em temperatura

ambiente. Porém, com as mudanças de hábitos da população, o mesmo deixou

de ser consumido, tendo retornado recentemente a mesa de quem busca uma

alimentação mais saudável (IRMÃO & COSTA, 2018). Atrelado a isso, apenas

17,4% dos entrevistados afirmaram já ter consumido algum tipo de alimento

com kefir em sua elaboração. Dentre os alimentos mencionados já consumidos,

o bolo foi citado por 30,4% e o leite fermentado com frutas por 69,6%.

O baixo consumo do kefir está relacionado à dificuldade de sua

manutenção, uma vez que quando mantido em temperatura ambiente, precisa

ter uma frequência na troca de leite maior do que quando mantido sobre

refrigeração, desta forma, é difícil manter uma rotina de consumo frequente

quando as pessoas passam o dia inteiro fora de casa. Corroborando com essa

afirmação, 37,3% dos participantes relataram falta de praticidade e trabalho na

manutenção dos grãos, quando questionados sobre a dificuldade na

obtenção/manutenção/consumo destes (Gráfico 4). Além disso, a dificuldade de

adquirir os grãos é outro fato de grande influência, uma vez que a forma mais

comum de os encontrar é através de doação, principalmente entre membros da

família ou comunidades em redes sociais. Dado este que ratifica o resultado de

No percentual de participantes
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44,9% dos participantes terem obtido informações sobre o leite fermentado

através de amigos e familiares.

Gráfico 4 – Gráfico de setores com a porcentagem de respostas relacionadas

a dificuldade na obtenção/manutenção/consumo do kefir.

Fonte: Dos autores, 2021.

O desenvolvimento de novos produtos visando a saudabilidade vem

ganhando cada vez mais espaço nas gôndolas dos supermercados, devido à

busca recorrente por alimentos que tragam algum benefício para saúde de

quem os consome (ITAL, 2020). A proposta de formulação de um tipo de

antepasto a base de kefir obteve 87,3% de respostas positivas quando

questionado se a pessoa consumiria se existisse no mercado o produto, dentre

os sabores sugeridos na pesquisa, os de maiores preferências tanto para quem

conhecia o kefir (Gráfico 5), quanto para quem não conhecia (Gráfico 6), foram

tomate seco e frango com abacaxi.
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Gráfico 5 – Gráfico de barras horizontais com os resultados percentuais sobre

as opções de formulações de antepasto a base de kefir que os participantes

que já conhecem o kefir, declararam possuírem o interesse em experimentar.

Fonte: Dos autores, 2021.

Gráfico 6 – Gráfico de barras horizontais com os resultados percentuais sobre

as opções de formulações de antepasto a base de kefir que os participantes

que mencionaram não possuir qualquer conhecimento sobre o kefir possuem

interesse em experimentar.

Fonte: Dos autores, 2021.

O tomate seco foi o sabor de maior percentual de escolha, podendo

estar relacionado com sua qualidade sensorial, como textura macia e cor

vermelha, que chama atenção de quem consome esse tipo de alimento,

No percentual de participantes

No percentual de participantes



ISBN 978-65-5941-373-7

208

classificando-o como um produto nobre e presente em diversos cardápios de

restaurantes (SOUSA et al., 2010).

Já o sabor de frango com abacaxi, pode ter despertado interesse entre

os entrevistados, devido ao abacaxi possuir características sensoriais

agradáveis, apresentar suculência e preferência ao paladar dos consumidores,

além de possuir baixa caloria e alto conteúdo de vitamina C, minerais e fibras

(ALMEIDA, 2017). A combinação com o frango contribui para melhoria do sabor,

maciez e a classificação de um alimento saudável, com baixo de gorduras e

alto teor de proteínas (MENDES et al., 2017).

4 CONCLUSÃO
Com os resultados do trabalho, pode-se concluir que é extrema

importância difundir intensamente as características do kefir, juntamente com

seus benefícios e possibilitar um meio para sua aquisição de forma a incentivar

o seu consumo. Como algumas pessoas relataram a dificuldade na obtenção

dos grãos e o cuidado diário que a bebida fermentada natural requer, verificou-

se um notável interesse no desenvolvimento do novo produto industrializado

pronto para consumo tipo antepasto de kefir.

Logo, o presente trabalho abre caminhos para que futuramente possa

ser realizado uma análise sensorial de antepastos com os sabores de maiores

preferências, frango com abacaxi e tomate seco.
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RESUMO
A acerola é uma fruta tropical reconhecida como fonte de vitamina C, e também
é rica em β-caroteno, sendo comercializada in natura, na forma de sucos
prontos para consumo ou polpa congelada. É considerada uma fruta muito
perecível, portanto, o processo de secagem por atomização pode ser uma
alternativa para aumentar sua conservação. A microencapsulação de sua polpa,
além de aumentar a vida de prateira, facilitar a manipulação e o transporte,
pode também contribuir para proteção e manutenção do aroma e de seus
compostos bioativos durante a estocagem. Este trabalho teve por objetivo
avaliar o efeito de diferentes agentes carreadores (maltodextrina 20DE, goma
arábica e amido modificado Capsul®) nas características físico-químicas e
sensoriais das polpas de acerola microencapsuladas produzidas por spray-
dryer e de seus sucos reconstituídos prontos para consumo. As microcápsulas
foram analisadas quanto à umidade, densidade aparente, solubilidade e
higroscopicidade. No suco da polpa de acerola microencapsulada reconstituído
foram realizadas as análises de sólidos solúveis, pH, acidez, viscosidade e cor.
Na análise sensorial, foram avaliados os parâmetros: cor, sabor, aroma, textura,
impressão global e intenção de compra. Considerando as características das
microcápsulas obtidas, o Capsul® foi o material encapsulante que apresentou
maior rendimento (60,7%), menor higroscopicidade (16,98 g/100g) e maior
solubilidade (99,95%) (p<0,01). Porém, foi a maltodextrina que produziu
microcápsulas com maior densidade aparente (0,49 g/cm³) e menor umidade
(2,4%). Com relação ao suco de acerola pronto para consumo, o suco da polpa
atomizada com Capsul® resultou em características físico-químicas mais
próximas ao suco de acerola preparado com a polpa congelada, sem a
presença de agentes encapsulantes (controle). Entretanto, na avaliação
sensorial, foi o suco com maltodextrina que obteve as maiores notas para todos
os atributos avaliados, variando de 5 - “não gostei nem desgostei” a 7 - “gostei
moderadamente”, e a maior intenção de compra.
Palavras-chave: Malpighia emarginata DC, spray-drying, microencapsulação,
agentes encapsulantes.

1. INTRODUÇÃO
O aumento do consumo de frutas e polpas de frutas agregado ao

interesse crescente da população por um estilo de vida mais saudável, mostra

que as polpas de frutas tropicais devem continuar ganhando mercado por

serem alternativas práticas ao consumidor pela facilidade de estocagem e de

preparo (MORAES; MACHADO, 2021).

A acerola (Malpighia emarginata DC) é um fruto de origem da América

Tropical e o componente de maior interesse é o ácido ascórbico, sendo

também rica em outros nutrientes como carotenoides, tiamina, riboflavina e
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niacina, tornando relevante a utilização de sua polpa devido às propriedades

funcionais destes compostos (RODRIGUEZ-AMAYA, 2016).

Os métodos de processamento de alimentos vêm sendo desenvolvidos

de forma a preservar componentes importantes de cada alimento, como por

exemplo as vitaminas e os aromas que sofrem perda parcial quando se utilizam

as tecnologias tradicionais de produção. Neste cenário, surgem técnicas que

buscam preservar a qualidade sensorial e nutricional dos alimentos. A

microencapsulação é uma destas tecnologias que tem por finalidade empacotar

materiais nos diversos estados físicos da matéria (sólido, líquido ou gás), de

forma a preservar e controlar a sua liberação em condições específicas

(PEREIRA et al., 2018; REBELLO, 2009).

A microencapsulação permite solucionar alguns problemas que podem

contribuir negativamente na qualidade dos alimentos, através da prevenção de

flavors indesejáveis, da diminuição da volatilidade e reatividade e do aumento

da estabilidade sob condições adversas no ambiente (presença de luz, oxigênio

e pH extremos) (FAVARO-TRINDADE; PINHO; ROCHA, 2008). Dentre os

métodos de elaboração de microcápsulas, podem-se citar as técnicas de

extrusão, extrusão centrífuga, recobrimento em leito fluidizado, complexação

por inclusões, spray-cooling e spray-drying, também conhecido como

atomização (REBELLO, 2009).

A secagem por atomização é uma técnica amplamente utilizada na

indústria de alimentos, podendo ser utilizada para frutas e seus extratos, sopas,

leveduras, cafés, lácteos em geral, cereais, extratos de plantas, condimentos,

ovos, chás, microrganismos, lipídeos, enzimas e edulcorantes (ROSA;

TSUKADA; FREITAS, 2006). Transformar a polpa da fruta em pó confere maior

estabilidade e longevidade ao produto, aumentando a vida de prateleira,

possibilitando que o consumidor tenha disponível esse produto durante todo

ano e não apenas no período de safra da fruta (ANSELMO et al., 2006).

O alto conteúdo de açúcares dos sucos de frutas pode resultar em

produtos com alta pegajosidade e higroscopicidade, diminuindo o rendimento

do processo de atomização. Portanto, é fundamental a utilização de agentes

carreadores com alto peso molecular – como polímeros – visando facilitar o

processo de secagem e as operações de transporte e armazenamento

(BHANDARI; DATTA; HOWES, 1997).
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Diversos materiais podem ser utilizados como agentes encapsulantes

quando se aplica a técnica de spray-drying. Porém, cada material confere

características morfológicas diferentes que podem influenciar na preservação

dos nutrientes e nas características sensoriais dos alimentos. Outro aspecto

importante é com relação as propriedades do material de parede que deve

possuir boa capacidade de formação de filme, baixa higroscopicidade, baixa

viscosidade em altas concentrações de sólidos, sabor e odor suaves que não

interfiram na qualidade sensorial do produto final, fácil reconstituição e baixo

custo (COSTA et al., 2015; REBELLO, 2009; ZHANG et al., 2015).

Muitos são os agentes encapsulantes utilizados na indústria de

alimentos, tais como amidos, goma arábica, caseinatos, alginatos, carragena,

gelatina, goma xantana, maltodextrina, quitosana, celulose modificada, dentre

outros (FAVARO-TRINDADE; PINHO; ROCHA, 2008).

A maltodextrina é um composto derivado da hidrólise do amido, solúvel

em água fria e tem ampla utilização como agente encapsulante na

microencapsulação por atomização em virtude do seu baixo custo em relação a

outros hidrocoloides comestíveis. A goma arábica, por sua vez, corresponde a

um exsudado da árvore Acácia. É um composto sem cheiro, sem gosto,

também solúvel em água, atóxico e de baixa acidez (TONON; BRABET;

HUBINGER 2008). O Capsul® é um material solúvel em água, derivado do

amido (milho ceroso) modificado quimicamente devido à incorporação de um

componente lipofílico (ROCHA-SELMI; FAVARO-TRINDADE; GROSSO, 2013).

O objetivo do trabalho foi avaliar a influência de diferentes materiais de

parede nas características físico-químicas e sensoriais da polpa de acerola

microencapsulada e de seus sucos reconstituídos prontos para consumo.

2. METODOLOGIA
2.1. Material

A polpa de acerola da marca Frutaê (Doce Vida Alimentos, Anápoles-GO)

foi adquirida em embalagens de 1,02 Kg no comércio local de Sete Lagoas,

Minas Gerais, Brasil. Os agentes encapsulantes utilizados foram goma arábica

Instantgum BA® fornecido pela Nexira (São Paulo, Brasil), maltodextrina 20

Dextrose Equivalente (DE) e amido modificado com octenilsuccinato (Capsul®),

ambos fornecidos pela Ingredion Brasil (Mogi-Guaçu, Brasil).
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2.2. Produção da polpa de fruta microencapsulada
A polpa de acerola foi descongelada e o material encapsulante foi

adicionado à polpa nas três concentrações pré-determinadas de 30% para a

maltodextrina e amido modificado e 20% para a goma arábica (KOBORI, 2010).

Posteriormente, as soluções foram homogeneizadas com agitador mecânico da

marca Marconi – MA 1039/E (Piracicaba, São Paulo, Brasil) durante 10 minutos

a 1400 rpm.

A microencapsulação por atomização foi realizada em spray-dryer da

marca LM - Labmag do Brasil LTDA, modelo MSD 3.0. As condições

operacionais de secagem foram programadas conforme otimizado por Kobori

(2010) com adaptações para o equipamento utilizado, sendo 157°C de

temperatura do ar de secagem de entrada para os ensaios com maltodextrina e

amido modificado e 175°C para o ensaio utilizando a goma arábica; 3 bar de

pressão de atomização; 3,0 m3/h de vazão média do ar de secagem; 1,25 L/h

de vazão média de alimentação e foi utilizado bico atomizador de 1,2 mm. O pó

resultante do processo de secagem foi então coletado em frascos de vidro com

tampa hermética e armazenado a -4°C até o momento das análises.

2.3. Caracterização das polpas de acerola microencapsuladas
Para avaliar as características da polpa de acerola microencapsulada

utilizando os três diferentes agentes carreadores, foram realizadas as análises

de rendimento, densidade aparente, umidade, solubilidade e higroscopicidade.

O rendimento em pó do processo de microencapsulação por spray-dryer

foi calculado pela Equação 1.

η = Quantidade real
Quantidade Esperada

x 100 (Equação 1)

Onde a quantidade real é o peso do pó obtido aferido em balança (g) e a

quantidade esperada é o peso do material de parede adicionado (g) mais o

peso da polpa de acerola em base seca.

A densidade aparente das partículas foi determinada pela medida do

volume ocupado por 2 g da amostra em pó em uma proveta graduada de 10

mL (CARNEIRO et al., 2012).
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A umidade das amostras foi determinada por gravimetria, em estufa a

vácuo a 60 °C, até peso constante (AOAC, 1997).

A solubilidade foi determinada de acordo com o método descrito por

Cano-Chauca, Ramos e Stringheta (2005) que consiste na adição de 1,0 g de

amostra em um recipiente contendo 100 mL de água destilada, sob agitação

mecânica por 5 minutos, seguida por centrifugação (NT 825 Centrífuga

Refrigerada, Nova Técnica). Uma alíquota de 25 mL do sobrenadante foi

levada à estufa, até peso constante, e a solubilidade foi calculada por diferença

de peso (%) de acordo com a Equação 2.

Solubilidade = Massa do material no sobrenadante
Massa do material total

x 100 (Equação 2)

Para a determinação da higroscopicidade, pesou-se cerca de 2 g de

cada amostra e transferiu-se para um dessecador contendo solução saturada

de NaCl a temperatura ambiente (75% de Umidade Relativa de Equilíbrio -

URE). A higroscopicidade foi expressa como conteúdo de água absorvida /100

g de pó.

2.4. Caracterização dos sucos reconstituídos
Os sucos das polpas de acerola microencapsuladas foram obtidos

mantendo a mesma proporção de água, sólidos totais de polpa e açúcar para

os três materiais de parede estudados. Os sucos da polpa de acerola

microencapsulada com maltodextrina e amido modificado, a proporção foi de

9,4 g de pó, 100 mL de água e 6,0 g de açúcar. Já para o suco com goma

arábica, utilizou-se 7,0 g de pó, 100 mL de água e 6,0 g de açúcar. Para avaliar

as características dos sucos das polpas microencapsuladas, foram realizadas

as análises de sólidos solúveis (°Brix), pH e acidez titulável, viscosidade e cor.

Efetuou-se também análises no suco preparado com a polpa congelada,

utilizada como amostra controle (amostra sem atomização e sem agente

encapsulante).

Os sólidos solúveis (°Brix) e pH foram determinados de acordo com

métodos padronizados da Association of Official Analytical Chemistry (AOAC,

1997), utilizando um refratômetro modelo R2 mini da Reicherte e medidor de

pH de bancada digital modelo T-1000 da marca Tekna. A acidez total foi

determinada de acordo com o teor de ácido cítrico (AOAC, 1998). E o ratio foi
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calculado através da relação entre o nível de sólidos solúveis totais (ºBrix) e a

acidez total.

A avaliação de cor foi realizada eletronicamente utilizando um

colorímetro da marca Konica Minolta modelo CR410. Para o cálculo dos

parâmetros de cor, foram estabelecidos o iluminante D65 (luz do dia 6500K) e o

ângulo de 10° para o observador e a escala do sistema de cor CIELab L*a*b,

sendo “L” a luminosidade, “a” a intensidade do vermelho/verde e “b” a

intensidade do amarelo/azul.

A viscosidade foi determinada a temperatura ambiente em viscosímetro

Brookfield Br RVT, utilizando o spindle padrão com velocidade de 50 a 100 rpm.

2.5. Análise sensorial dos sucos reconstituídos
A análise sensorial foi realizada com um painel de 100 provadores não

treinados, dentre eles homens e mulheres discentes, docentes e funcionários

da UFSJ/CSL, com faixa etária variando de 17 a 56 anos. As amostras foram

avaliadas em copos de plástico descartáveis codificados com algarismos de 3

dígitos. Todas as amostras foram dispostas ao acaso, distribuídas em bandejas

plásticas. Para verificar a aceitação do produto e a intenção de compra do

consumidor, foram aplicadas duas fichas de avaliação, juntamente com um

questionário composto por duas perguntas relacionadas ao hábito de consumo

de suco de acerola.

A ficha do teste de aceitação para avaliar as características do produto

com relação à cor, aroma, sabor, textura e aparência global foi elaborada com

uma escala hedônica estruturada, variando de 1 (desgostei extremamente) a 9

(gostei extremamente). A ficha para o teste de intenção de compra aplicada foi

elaborada com escala de atitude, definida em cinco pontos, em que cada ponto

há uma nota associada entre “Certamente compraria” e “Certamente não

compraria”.

2.6. Análise estatística
Todas as análises foram realizadas em triplicata e os resultados foram

avaliados estatisticamente através do Teste de Tukey, no nível de 1% de

significância (p ≤ 0,01), utilizando o programa computacional ASSISTAT versão

7.7 BETA (2016).
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Caracterização das polpas de acerola microencapsuladas

O rendimento da polpa de acerola microencapsulada utilizando

diferentes materiais de paredes foi de 60,7% para o Capsul®, 58,1% para a

goma arábica e 49,2% para a maltodextrina. Observa-se um baixo rendimento,

principalmente para a maltodextrina, que foi inferior a 50%. Em trabalho

desenvolvido por Rocha et al. (2014), foi reportado valores superiores na

atomização de suco de caju utilizando maltodextrina (30%) como agente

microencapsulante, o rendimento ao final do processo variou entre 73,98% a

99,30%, dependendo da temperatura e da vazão do ar quente de secagem.

Além disso, o modelo do equipamento e as diferenças de composição dos

frutos também podem influenciar no rendimento do produto em pó obtido.

Os resultados das análises de caracterização da polpa de acerola

microencapsulada podem ser observados na Tabela 1.

Tabela 1 - Caracterização da polpa de acerola microencapsulada com

diferentes agentes carreadores.

Parâmetros
Polpa de acerola microencapsulada

Capsul® Goma Arábica Maltodextrina
Densidade aparente (g/cm³) 0,37 ± 0,01b 0,43 ± 0,00ab 0,49 ± 0,04a

Umidade (%) 3,67 ± 1,93a 3,41 ± 0,59a 2,42 ± 0,54a

Solubilidade (%) 99,95± 0,27a 97,02 ± 2,11a 96,89 ± 4,03a

Higroscopicidade (g/100g) 16,89 ± 0,09c 24,04 ± 0,82a 20,22 ± 0,38b
*Médias ± desvios padrão seguidos pela mesma letra minúscula na linha não diferem
estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (p<0,01). Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Os maiores valores de densidade aparente foram obtidos para a

maltodextrina (0,49 g/cm³) e goma arábica (0,43 g/cm³), que não diferiram entre

si (p>0,01). Partículas com maior densidade aparente ocupam menos volume

nas embalagens, facilitando e reduzindo o custo de transporte do produto.

Oliveira et al. (2013) encontraram valores superiores de densidade aparente

para o Capsul® (0,52 g/cm³) e para a goma arábica (0,47 g/cm³) e inferior para

a maltodextrina 10 DE (0,40 g/cm³) em polpa de morango atomizada.

Para os resultados de umidade, não houve diferença significativa entre

as amostras (p>0,01). Os valores médios obtidos foram de 3,67%, 3,41% e

2,42% para Capsul®, goma arábica e maltodextrina, respectivamente. As
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umidades obtidas para as partículas produzidas com os diferentes agentes

carreadores foram inferiores a 4%, apresentando conformidade com os

parâmetros exigidos pela legislação para produtos de vegetais secos ou

desidratados, que estabelece um limite máximo equivalente a 12% (BRASIL,

2003a).

Em estudo semelhante desenvolvido por Ferrari, Ribeiro e Aguirre (2012),

a umidade variou entre 0,55 a 3,05% para polpa de amora-preta

microencapsulada com maltodextrina nas concentrações de 5, 15 e 25%, além

disso, foi observado que quanto maior a temperatura do ar de secagem e

concentração de maltodextrina, menor valor de umidade no pó obtido.

Todas as amostras apresentaram alta solubilidade, acima de 96%, uma

propriedade desejável para a produção de polpas em pó. As solubilidades de

todas as amostras produzidas foram estatisticamente iguais entre si (p>0,01).

Oliveira et al. (2013) também observaram altos valores de solubilidade para a

polpa de morango atomizada em seus ensaios com maltodextrina 10DE, goma

arábica e Capsul®, obtendo 91,01%, 87,15% e 91,44% de solubilidade,

respectivamente.

Barbosa (2010) também determinou a solubilidade do pó de uma mistura

de frutas (cajá, manga e mamão) obtido do processo de atomização por spray-

dryer, utilizando como material de parede a maltodextrina nas concentrações

de 12, 15, 18 e 21% e os valores obtidos variaram entre 97,29 a 99,37%.

As médias da higroscopicidade das três amostras foram estatisticamente

distintas (p<0,01). As microcápsulas de goma arábica apresentaram maior

higroscopicidade (24,04 g/100g), seguida da maltodextrina (20,22 g/100g) e o

Capsul® (16,89 g/100g). Ferrari, Ribeiro e Aguirre (2012), em estudo com polpa

de amora-preta atomizada, obtiveram valores semelhantes para

higroscopicidade utilizando 15% e 25% de maltodextrina como agente

encapsulante (22,32 e 18,77 g/100 g, respectivamente).

O estudo realizado por Moraes (2014) também determinou a

higroscopicidade de polpa de caju amarelo submetido ao processo de

atomização em spray-dryer utilizando como material de parede duas

concentrações de goma arábica (15% e 25%) que apresentaram valores

inferiores, 5,83 e 6,50 g/100g, respectivamente.
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A baixa higroscopicidade após a atomização é um critério importante,

visto que ocorre perda de qualidade e favorecimento de aglomeração das

partículas em função do aumento da umidade do produto (ANDREGHETI,

2015).

3.2. Caracterização dos sucos reconstituídos
A caracterização dos sucos adoçados preparados com as polpas de

acerola microencapsuladas e com a polpa de acerola congelada (amostra

controle) pode ser observada na Tabela 2.

Tabela 2 - Caracterização dos sucos preparados com polpa de acerola

congelada (controle) e com as polpas microencapsuladas com diferentes

materiais de parede.

Parâmetros
Suco de acerola

Controle Capsul® Goma Arábica Maltodextrina
Sólidos
solúveis (°Brix) 6,33 ± 0,21d 14,70 ± 0,10a 12,26 ± 0,06c 14,30 ± 0,00b

Acidez
(% ac. cítrico) 0,40 ± 0,02a 0,35 ± 0,02b 0,30 ± 0,01bc 0,28 ± 0,01c

Ratio 15,82 42,00 40,87 51,07
pH 3,00 ± 0,02d 3,18 ± 0,03c 3,78 ± 0,03a 3,28 ± 0,06b

Viscosidade
(mPa.s) 1,86 ± 0,16c 4,49 ± 0,10a 4,57 ± 0,08a 2,99 ± 0,02b

Cor L*
a*
b*

36,12 ± 0,09a
3,23 ± 0,02a

13,04 ± 0,52a

32,64 ± 0,19b
1,17 ± 0,13b

9,72 ± 0,17b

32,58 ± 0,16b
0,59 ± 0,00d

10,42 ± 0,25b

31,12 ± 0,19c
0,92 ± 0,07c

8,75 ± 0,31c
*Médias ± desvios padrão seguidos pela mesma letra minúscula na linha não diferem
estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (p<0,01). Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Todos os valores encontrados nas análises de sólidos solúveis dos

sucos reconstituídos de polpa de acerola microencapsuladas diferiram entre si

(p<0,01), variando de 12,26 a 14,30 °Brix e foram superiores ao da amostra

controle (6,33 °Brix). O teor de sólidos solúveis encontrado na amostra controle

foi próximo ao reportado por Soares et al. (2001) para a polpa de acerola

integral (6,44 °Brix). Essa maior concentração de sólidos solúveis totais nos

sucos reconstituídos está relacionada com a adição de agentes encapsulantes

no processo de atomização. Comportamento semelhante foi observado por

Oliveira, Afonso e Costa (2011) em estudos com o sapoti, obtendo média de de
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15,67 °Brix para a polpa in natura, aumentando consideravelmente após o

processo de liofilização, alcançando o valor de 65,5 °Brix.

A amostra do suco controle apresentou maior teor de ácido cítrico

(0,40%) e foi diferente das amostras dos sucos reconstituídos das polpas

microencapsuladas que variaram de 0,28 a 0,35%. O processo de atomização

pode ser responsável pelo aumento do pH, consequentemente, pode ocorrer a

diminuição da acidez (OLIVEIRA; FIGUEIREDO; MELO-QUEIROZ, 2006).

Utilizado como referência de sabor para muitas frutas, o ratio para os

sucos preparados com as polpas de acerola microencapsuladas variaram de

40,87 a 51,07, enquanto para a amostra controle foi de 15,82. Os padrões de

identidade e qualidade para suco de acerola estabelecem o mínimo de 5,00

ºBrix para os sólidos solúveis totais e acidez titulável maior ou igual a 0,20. Os

resultados obtidos para os sucos analisados estão em acordo com a legislação

brasileira (BRASIL, 2003b).

Os valores de pH das amostras de suco de acerola preparados diferiram

estatisticamente entre si (p<0,01), mas todos mantiveram o pH ácido

característico da fruta. O pH da amostra controle foi de 3,00 e dos sucos

reconstituídos foram: 3,18 para o Capsul®, 3,78 para a goma arábica e 3,28

para a maltodextrina. Num estudo com suco de acerola, constatou-se um

pequeno aumento do pH nas amostras submetidas ao tratamento térmico,

devido à degradação dos ácidos cítrico, málico e ascórbico (MAIA et al., 2007).

Este resultado também pode ser observado neste trabalho, pois as amostras

atomizadas apresentaram valores de pH ligeiramente maiores que o controle.

A viscosidade dos sucos contendo as polpas de acerola

microencapsuladas foi de 4,49 cP para o Capsul®, 4,57 cP para goma arábica

e 2,99 cP para maltodextrina, valores superiores ao encontrado para a amostra

controle (1,86 cP). As amostras produzidas com Capsul® e goma arábica foram

iguais estatisticamente (p>0,01) e ambas diferiram da amostra com

maltodextrina (p<0,01). Estes materiais de parede também são amplamente

utilizados na indústria de alimentos como agentes espessantes em sucos.

A luminosidade das amostras (L*) dos sucos reconstituídos diferiram da

amostra controle (p<0,01), variando entre 31,12 a 36,12. As amostras

produzidas com Capsul® e goma arábica foram estatisticamente iguais e

ambas diferiram da maltodextrina (p<0,01), que obteve o menor valor, portanto,
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foi o material que proporcionou o menor brilho ao suco pronto para consumo.

Barbosa (2010) estudando a qualidade do suco em pó de uma mistura de frutas

obtida por spray-drying, determinou a luminosidade das amostras armazenadas

a temperatura ambiente (25ºC), durante dois meses de estocagem. Os valores

obtidos para este parâmetro foi de 29,71 quando foi utilizada a maltodextrina 10

DE como agente carreador e de 30,55 para a maltodextrina 20 DE.

O parâmetro a*, cuja variação é do verde (-) ao vermelho (+), foram

diferentes estatisticamente para todas as amostras (p<0,01). A amostra

controle apresentou o maior valor (3,23), indicando a perda da tonalidade

vermelha, provavelmente, devido ao processo de atomização. Os valores

obtidos para o parâmetro b*, cuja variação é do amarelo (+) ao azul (-),

apresentaram comportamento semelhante, todas com valor de intensidade

para a tonalidade amarelo. A utilização do processo de microencapsulação

resultou em amostras com menores valores para todos os parâmetros de cor,

já que seu pigmento natural predominante (β-caroteno) é reconhecidamente

sensível ao calor. Apesar do pouco tempo de exposição à temperatura elevada,

estes resultados indicam perda por degradação ou escurecimento, devido ao

processo de caramelização de algumas partículas.

3.3. Análise sensorial dos sucos
A análise sensorial foi realizada com os sucos preparados com as polpas

de acerola microencapsuladas (ou em pó) diluídas em água adoçadas com

açúcar refinado em proporção semelhante para todas as amostras. As notas

médias obtidas para cada atributo avaliado estão apresentadas nas Tabelas 3.

Tabela 3 - Médias das notas atribuídas para o teste de aceitabilidade dos
sucos de polpa de acerola microencapsulada com diferentes materiais de
parede.

Atributos Sensoriais
Materiais de parede

Capsul® Goma Arábica Maltodextrina
Cor 6,46 ± 1,57a 6,58 ± 1,47a 6,25 ± 1,65a

Aroma 5,45 ± 1,77a 5,73 ± 1,72a 5,75 ± 1,65a

Sabor 4,12 ± 1,97c 4,86 ± 2,10b 5,59 ± 1,93a

Textura 6,16 ± 1,81a 6,44 ± 1,67a 6,52 ± 1,52a

Impressão Global 4,94 ± 1,99b 5,52 ± 1,89ab 5,82 ± 1,75a
*Médias ± desvios padrão seguidos pela mesma letra minúscula na linha não diferem
estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (p<0,01). Fonte: Elaborado pelos autores (2021).
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Apesar do suco preparado com a polpa encapsulada com maltodextrina

ter resultado em valores inferiores na análise instrumental da cor para os

parâmetros L* e b*, a diferença não foi significativa na análise sensorial

(p>0,01).

Observa-se que também não houve diferenças significativas entre as

amostras de suco de acerola em relação ao atributo aroma e textura (p>0,01),

sendo que as notas médias de aceitação na escala hedônica foi entre 6 e 7,

que correspondem a “gostei ligeiramente” e “gostei moderadamente”.

Houve diferença significativa no atributo sabor (p<0,01), com maior

média para a maltodextrina (5,59), indicando uma menor influência deste

agente encapsulante no sabor residual, variando na escala hedônica entre “não

gostei nem desgostei” e “gostei ligeiramente”. O Capsul® e a goma arábica

obtiveram notas médias inferiores (p<0,01), variando entre “desgostei

ligeiramente” e “não gostei nem desgostei”.

Os maiores valores do atributo impressão global foram obtidos para a

maltodextrina (5,82) e goma arábica (5,52) que não diferiram entre si (p>0,01).

Já o Capsul®, foi a amostra com menor média para o atributo impressão global

(4,94), equivalente a “desgostei ligeiramente” e “não gostei e nem desgostei”,

sendo estatisticamente igual a goma arábica (p>0,01). Ribeiro et al. (2018)

também obtiveram notas médias próximas de 6 para suco reconstituídos de

acerola e siriguela microencapsuladas com maltodextrina, indicando que os

juízes “gostaram ligeiramente”.

Moura Neto et al. (2015), em estudo realizado para avaliar a aceitação

sensorial na forma de suco reconstituído da polpa de cajá em pó, observaram

que a adição da maltodextrina no processo de secagem diminuiu as notas

médias dos atributos cor, aparência e sabor na análise sensorial. No entanto,

para o aroma, as formulações com 25,00% e 27,05% de maltodextrina

conservaram, e até favoreceram a aceitação, obtendo notas de valor superior

ao observado para o suco integral.

As notas médias para intenção de compra das amostras preparadas com

Capsul® (2,41 ± 1,11) e goma arábica (2,73 ± 1,04) não apresentaram

diferença significativa entre si (p>0,01). Como variaram entre 2 e 3, na escala

hedônica, correspondem a “provavelmente não compraria” e “tenho dúvidas se
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compraria”. Já, a amostra preparada com a maltodextrina obteve a maior média

(3,12± 1,05), diferindo das demais (p<0,01), correspondendo na escala

hedônica entre “tenho dúvidas se compraria” e “provavelmente compraria”.

Os resultados em porcentagem das questões aplicadas juntamente à

análise sensorial estão apresentados nas Figuras 1 e 2.

Figura 1 - Frequência de consumo de suco de acerola dos provadores.

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Figura 2 - Tipos de suco de acerola consumido pelos provadores.

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Em relação ao consumo de suco de acerola, 43% dos provadores

consomem de 1 a 3 vezes por mês, 43% menos de 1 vez por mês, 9% de 1 a 4

vezes na semana, 3% nunca e 2% diariamente. Portanto, estes resultados

indicam uma baixa frequência de consumo de suco de acerola. Daqueles que

responderam que consomem suco de acerola, 83% consomem o suco natural

de acerola, enquanto 13% bebem o suco de acerola industrializado pronto para

consumo e 4% consomem na forma de refresco em pó reconstituído.
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A Tabela 4 mostra as médias das notas atribuídas para intenção de

compra e impressão global de acordo com a resposta sobre o hábito de

consumo de suco de acerola.

Tabela 4 - Média das notas atribuídas para intenção de compra e impressão

global de acordo com as respostas de hábitos de consumo dos provadores.

Respostas
Intenção de compra Impressão Global

Capsul® Goma Malto Capsul® Goma Malto

Frequência de consumo

1 a 4x/semana 3,11 2,78 3,56 6,11 5,78 6,33

1 a 3x/mês 2,33 2,88 3,33 4,98 5,81 6,33

Menos de 1x/mês 2,21 2,65 2,79 4,60 5,26 5,09

Nunca 2,67 2,33 3,00 5,33 4,67 6,33

Tipo de suco

Natural 2,36 2,76 3,13 4,91 5,51 5,78

Industrializado 2,93 3,29 3,50 6,21 6,36 6,36

Refresco (pó) 3,00 3,00 2,75 6,00 5,75 5,25
Legenda: Goma: goma arábica; Malto: maltodextrina. Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Observa-se que os provadores que possuem o hábito de consumir o

suco de acerola com maior frequência atribuíram notas maiores tanto para a

intenção de compra como para a impressão global, independente do material

de parede. O suco preparado com a polpa de acerola microencapsulada com

maltodextrina foi o que sempre obteve as maiores notas em relação aos

demais materiais encapsulantes.

Quanto ao tipo de suco de acerola consumido, os provadores que

consomem suco natural também preferiram o suco microencapsulado com

maltodextrina, pois este recebeu as maiores notas médias para a intenção de

compra e impressão global. É possível observar que os provadores que

consomem o suco de acerola industrializado atribuíram notas maiores que os

consumidores do suco natural, independentemente do material encapsulante.

Provavelmente, estes já estão habituados ao sabor da acerola após ser
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submetida a algum tratamento térmico (pasteurização ou esterilização),

enquanto que os que consomem o suco natural acabam comparando o produto

desenvolvido com o suco fresco preparado com a acerola in natura ou com a

polpa congelada.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A polpa de acerola atomizada com maltodextrina produziu microcapsulas

com maior densidade aparente e menor umidade. O Capsul® foi o material

encapsulante que apresentou maior rendimento, menor higroscopicidade e

maior solubilidade. Com relação ao suco de acerola reconstituído preparado

com as polpas microencapsuladas, o Capsul® também foi o material que

resultou em um suco com características físico-químicas mais próximas ao

suco controle. Porém, a análise sensorial indicou uma menor aceitação e

intenção de compra para este material.

A maltodextrina foi o material encapsulante que obteve a maior

aceitação e intenção de compra na avaliação sensorial do suco pronto para

consumo, independentemente da frequência e do tipo de suco de acerola

consumido. Contudo, os resultados da análise sensorial demonstram que

outros parâmetros devem ser avaliados a fim de melhorar a aceitação do

produto, como utilizar outros tipos de materiais encapsulantes, combinar

materiais diferentes em proporções distintas e otimizar os parâmetros do

processo de atomização.
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RESUMO
Uma ampla variedade de óleos vegetais (azeite de oliva, canola, linhaça) e,
ainda, óleo de peixe e algas têm sido adicionadas aos produtos cárneos como
substitutos parciais de gordura animal. Dentre os óleos vegetais, o azeite de
oliva é o que tem recebido maior atenção em estudos, principalmente devido ao
seu alto teor de ácidos graxos monoinsaturados, elevado valor biológico,
efeitos benéficos na saúde e seu sabor agradável. O objetivo deste trabalho foi
avaliar o efeito da substituição da gordura suína por azeite de oliva pré-
emulsionado em diferentes níveis sobre as propriedades tecnológicas, físico-
químicas e sensoriais de mortadela de frango. Foram elaborados quatro
tratamentos: um tratamento controle (FC), com 20% de gordura suína e três
tratamentos com substituição de 20, 30 e 40% da gordura por azeite de oliva,
denominados respectivamente como F20, F30 e F40. Os valores encontrados

https://doi.org/10.29327/541993.1-1
mailto:fran-veiga@hotmail.com
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para composição centesimal apresentaram-se dentro dos padrões
recomendados pela legislação brasileira. Em relação à estabilidade de emulsão,
F40 demonstrou menor percentual de líquido exsudado e diferiu
significativamente (p<0,05) do controle. Na avaliação objetiva da cor o
parâmetro b* foi influenciado pela adição da pré-emulsão, e apresentou
maiores valores nos tratamentos com azeite. Após 15 dias de estocagem,
observou-se maiores valores de firmeza para F40 que diferiu significativamente
(p<0,05) dos outros tratamentos. Tanto o tratamento controle como aqueles
reformulados com azeite foram aceitos sensorialmente, com notas atribuídas
pelos provadores entre 6 (gostei ligeiramente) e 7 (gostei moderadamente),
para os atributos cor, aroma, sabor, textura e impressão global numa escala
hedônica estruturada de 9 pontos. O azeite de oliva não influenciou os atributos
de aroma, cor, textura e impressão global em níveis de até 30% de substituição.
Os resultados encontrados evidenciam que o azeite de oliva pode ser um
ingrediente com viabilidade tecnológica para elaboração de produtos cárneos
mais saudáveis.
Palavras-chave: Mortadela; Azeite de Oliva; Emulsão cárnea; Reformulação
lipídica.

1. INTRODUÇÃO
Mudanças nos padrões alimentares da sociedade têm ocorrido nos

últimos anos, impulsionadas pela consciência cada vez maior dos

consumidores da relação entre alimentação e saúde. Neste contexto, observa-

se uma maior procura por produtos cárneos mais saudáveis. Aliada à esta

demanda, a Organização Mundial de Saúde recomenda limitar a quantidade de

gordura na dieta para apenas 15 a 30% da ingestão total de calorias, com

gorduras saturadas compreendendo 10% deste total, além da recomendação

de aumento da quantidade de ingestão de ácidos graxos polinsaturados (WHO,

2013).

Produtos cárneos têm sido descritos com conotações bastante negativas

do ponto de vista nutricional, principalmente devido aos altos teores de sal,

gorduras saturadas, aditivos e ausência de fibras em suas formulações

(CÂMARA et al., 2020). A redução e/ou substituição destes componentes é um

grande desafio na elaboração de produtos cárneos mais saudáveis, uma vez

que desempenham papéis primordiais, como fornecimento de textura,

características sensoriais e segurança microbiológica. Produtos cárneos

emulsionados como a mortadela possuem entre 20 a 30% de gordura (ENSER

et al., 1996). Nestes produtos, a gordura é um componente essencial para
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proporcionar textura, palatabilidade, sabor, aroma e estabilidade físico-química

(JIMÉNEZ-COLMENERO, 2007).

A reformulação de produtos cárneos com foco em saudabilidade

baseada em estratégias de processamento é uma das abordagens atuais mais

relevantes para o desenvolvimento de produtos cárneos funcionais (BARONE

et al., 2021). Numerosos ingredientes não cárneos têm sido usados   para

reformular produtos cárneos de modo a promover a presença de compostos

saudáveis, tais como fibras solúveis e insolúveis, antioxidantes naturais e óleos

com maiores teores de ácidos graxos mono e polinsaturados, como o azeite de

oliva e o óleo de linhaça (HAUTRIVE et al., 2019; BIS-SOUZA et al., 2020;

ESTÉVEZ, 2021; SOUTO et al., 2021; CÂMARA e POLLONIO, 2015).

Dentre os óleos vegetais, o azeite de oliva tem se destacado,

principalmente devido ao seu alto teor de ácidos graxos monoinsaturados

(MUFAs), elevado valor biológico, efeitos benéficos na saúde humana e seu

sabor agradável (NIETO e LORENZO, 2021). Esses benefícios à saúde estão

correlacionados principalmente com os componentes do azeite de oliva, como

os polifenóis, tocoferóis, carotenoides e ácido oleico. O azeite de oliva,

destacadamente o tipo extra virgem, pode atuar na prevenção contra doenças

cardiovasculares devido aos altos níveis de compostos biotiavos como os

compostos fenólicos oleuropeína, tirosol, oleocantal e a presença de

carotenoides altamente biodisponíveis como pró-vitamina A, luteína e β-

caroteno. Além disso, a ingestão de azeite de oliva extra virgem pode exercer

efeitos positivos sob a microbiota intestinal e ser benéfico na prevenção do

câncer e diabetes tipo 2 (GAVAHIAN et al., 2019).

Deste modo, o azeite de oliva é uma fonte lipídica promissora para

reformulação de produtos cárneos, porém, ainda assim, desafiadora. A adoção

de tecnologias e ingredientes adequados visa à superação dos desafios

tecnológicos que a substituição da gordura animal representa. Emulsões óleo

em água podem ser mais facilmente dispersas em batters cárneos do que um

óleo ou azeite puro sem preparação prévia. A realização de uma pré-emulsão

com fontes de proteína pode melhorar a estabilidade do sistema, já que a

estabilização da fase lipídica em uma matriz proteica reduz de forma

considerável a probabilidade de separação física e perda de estabilidade

durante o processamento, armazenamento e consumo (FORELL et al., 2010).
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O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da substituição da

gordura suína por azeite de oliva pré-emulsionado em diferentes níveis sobre

as propriedades tecnológicas, físico-químicas e sensoriais de mortadela de

frango.

2. METODOLOGIA
2.1. Material

A carne de frango (filé de peito e sobrecoxa) e a gordura suína foram

adquiridas no mercado local de Sete Lagoas – MG. Após a realização de uma

limpeza para remoção da gordura aparente e aponeuroses, a carne foi moída

em disco de 5 mm, embalada a vácuo e congelada (-18ºC) até o uso. Da

mesma forma, a gordura suína foi moída (5 mm), embalada e congelada (-18ºC)

para posterior processamento.

O azeite de oliva extra virgem (Andorinha, Ferreira do Alentejo, Portugal)

obtido por extração a frio foi utilizado na preparação da pré-emulsão óleo em

água. A proteína isolada de soja (90% de proteínas, Ibrac Aditivos e

Condimentos, Rio Claro, Brasil) foi selecionada como a base proteica para

elaboração da pré-emulsão.

Os outros ingredientes e aditivos utilizados (tripolifosfato de sódio, sal de

cura, eritorbato de sódio e especiarias) foram gentilmente doados pela Ibrac

Aditivos e Condimentos (Rio Claro, Brasil). O corante carmim de cochonilha em

pó foi obtido da Sensient Technologies Brazil (Jundiaí, Brasil).

2.2. Preparação da pré-emulsão com azeite de oliva
O azeite de oliva foi pré-emulsionado no dia anterior ao processamento

de acordo com o procedimento descrito por Paneras et al. (1998) com

modificações, onde oito partes de água morna (37ºC) foram misturadas com

uma parte de proteína isolada de soja até dissolução completa. Antes do

processo de emulsificação, a suspensão de proteína isolada de soja foi

resfriada a uma temperatura de 10ºC. Em seguida, a mistura foi emulsionada

com dez partes de azeite por 3 min com o auxílio de um mixer doméstico

(OSTER Delight 250 W). A pré-emulsão foi armazenada a 5ºC até o momento

do processamento da mortadela (24 h). A pré-emulsão foi elaborada em
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duplicata.

2.3. Delineamento experimental e processamento da mortadela de frango
Os tratamentos de mortadela de frango com as pré-emulsões de azeite

de oliva foram preparados de acordo com a Tabela 1. Foram elaborados quatro

tratamentos: um tratamento controle (FC), com 20% de gordura suína e três

tratamentos com substituição de 20, 30 e 40% da gordura por azeite de oliva,

denominados respectivamente como F20, F30 e F40. Os seguintes

ingredientes foram comuns em todos os tratamentos: cloreto de sódio (1,0%);

tripolifosfato de sódio (0,3%); sal de cura (0,3%); eritorbato de sódio (0,08%);

ervas e especiarias (1,61%) e corante carmim de cochonilha (0,05%).

As carnes moídas, parcialmente descongeladas (0 a 2ºC) foram

transferidas para o cutter (SIRE, Campo Grande-MS), juntamente com o cloreto

de sódio e metade do gelo para a extração das proteínas miofibrilares; depois

de aproximadamente 2 minutos de cominuição, foram acrescidos o tripolifosfato

de sódio, o sal de cura e os demais condimentos descritos na Tabela 1. Em

seguida, foram adicionados os outros ingredientes e aditivos, sendo que, o

restante do gelo com a gordura e o azeite pré-emulsionado foram adicionados

quando o batter atingiu cerca de 8ºC. A cominuição prosseguiu até que a

temperatura máxima final do batter atingisse 13ºC.

Tabela 1 - Formulações de mortadela de frango com substituição parcial da

gordura suína por azeite de oliva.

Ingredientes
Tratamentos (%)

FC F20 F30 F40
Peito de frango 30 30 30 30
Sobrecoxa de frango 30,12 30,12 30,12 30,12
Gordura suína 20 16 14 12
Azeite de oliva 0 4 6 8
Proteína isolada de soja (PIS total) 2 2 2 2

PIS adicionada na pré-emulsão 0 0,4 0,6 0,8
PIS adicionada no batter 0 1,6 1,4 1,2

Gelo (total) 14,54 14,54 14,54 14,54

Gelo adicionado na pré-emulsão 0 3,2 4,8 6,4
Gelo adicionado no batter 14,54 11,34 9,74 8,14
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Após a homogeneização, o batter foi embutido em uma embutidora

manual (ECCEL METALURGIA, Brusque-SC) com aproximadamente 0,4 Kg de

produto. As peças foram então refrigeradas em torno de 5°C durante 12h para

que ocorressem as reações de cura. Os embutidos foram cozidos em tanque

de cozimento por imersão (GERAÇÃO, Serra-ES) até que o seu centro

geométrico atingisse 72ºC e em seguida, foram resfriados em banho de gelo

por 30 minutos. As mortadelas foram armazenadas a 4ºC até o momento das

análises.

2.4. Composição centesimal
A determinação da umidade, proteína e cinzas foi realizada de acordo

com a metodologia descrita pela Association of Official Analytical Chemists

(AOAC, 2005). O teor de lipídios foi quantificado pelo método descrito por Bligh

& Dyer (1959). A porcentagem de carboidratos foi determinada pelo cálculo da

diferença entre os demais constituintes. Carboidratos (%) = 100 % – (umidade

+ proteínas + cinza + lipídeos) %. Todas as determinações foram realizadas em

triplicata.

2.5. Estabilidade de emulsão
A estabilidade da emulsão dos diferentes tratamentos foi realizada de

acordo com o método proposto por Hughes et al. (1997), com algumas

modificações. Aproximadamente 25 g do batter cárneo cru de cada formulação

foi colocado em tubos de centrifuga Falcon e centrifugados por 1 minuto a 3600

rpm. Logo após, as amostras foram aquecidas em banho por 30 minutos a

70ºC e então, centrifugadas novamente por 3 minutos a 3600 rpm. Béqueres

de 50 mL tarados foram utilizados para medir o líquido sobrenadante removido

das amostras. Em seguida, foram secos em estufa a 100ºC durante

aproximadamente 14 horas.

2.6. Avaliação objetiva da cor
As medições de cor foram feitas com um colorímetro portátil Minolta

Chroma meter CR-210 (KONICA MINOLTA, Ramsey-NJ-EUA) calibrado

previamente e no sistema de cor CIELAB, onde L* representa a luminosidade,

a*, o eixo vermelho-verde e b*, o eixo amarelo-azul. Os dados apresentados
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foram as médias de 18 medidas, cada tratamento com 3 fatias de 2 cm de

espessura, sendo que foram realizadas três leituras em pontos distintos de

cada lado. As avaliações foram feitas nos tempos 0, 15, 30 e 45 dias de

estocagem.

2.7. Perfil instrumental de textura
A determinação do perfil de textura foi realizada em temperatura

ambiente com o analisador de textura TA-xT2i (STABLE MICRO SYSTEMS,

Madrid-Espanha). Foram utilizados seis cubos de mortadela com arestas de 20

mm, para cada tratamento. As amostras foram comprimidas a 30% do seu peso

original, com velocidade de teste, pré-teste e pós-teste de 1,00 mm/s e força de

0,10 N. O probe utilizado foi o P-35 (haste longa/base normal). Os parâmetros

avaliados foram firmeza (N), elasticidade, coesividade e mastigabilidade.

2.8. Análise sensorial
A análise sensorial das mortadelas elaboradas foi realizada através de

um teste hedônico para avaliar o grau de aceitação em relação aos atributos

cor, aroma, sabor, textura e impressão global. O painel sensorial foi composto

por 100 provadores não treinados formados por estudantes e funcionários da

Universidade Federal de São João del-Rei, Campus Sete Lagoas.

Os testes foram conduzidos em cabines individuais e as amostras foram

apresentadas de forma monádica e com códigos de três números aleatórios.

Foi utilizada uma escala hedônica estruturada de nove pontos, com extremos

que variaram de desgostei muitíssimo (1) a gostei muitíssimo (9) e uma escala

de 1 a 5 pontos para avaliar a intenção de compra variando de “certamente não

compraria” a “certamente compraria”.

2.9. Análise estatística
Os resultados das análises foram avaliados pela análise de variância

(ANOVA) e as médias comparadas pelo teste de Tukey, considerando o nível

de significância de 5% (P ≤ 0,05), utilizando o programa estatístico SAS

(Statistical Analysis System, USA, 1999).
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Composição centesimal e estabilidade de emulsão

A Tabela 2 mostra os resultados encontrados para a composição

centesimal e estabilidade de emulsão das mortadelas de frango com teor

convencional de gordura suína (controle) e com substituição de 20, 30 e 40%

de gordura suína por azeite de oliva.

Os tratamentos não diferiram entre si (p<0,05) em relação à umidade,

sendo que o valor médio encontrado foi de 60,67%. O mesmo foi observado no

trabalho de Yunes (2010), em que foi avaliado o efeito da substituição da

gordura suína por óleos vegetais como, óleo de canola, oliva, linhaça e soja

nos níveis de 50 e 100% de substituição e foram encontrados valores de

umidade semelhantes ao deste estudo. Todas as formulações foram

elaboradas de acordo com as especificações do regulamento técnico de

identidade e qualidade de mortadela. A substituição da gordura animal por

azeite de oliva não afetou o teor máximo exigido de umidade, que é de 65%

para mortadelas (BRASIL, 2000).

Tabela 2 - Composição centesimal e estabilidade de emulsão das mortadelas

de frango com substituição parcial da gordura suína por azeite de oliva.

Parâmetro 1FC F20 F30 F40
Composição centesimal (%)
Umidade 61,28±0,67a 60,39±1,23a 60,49±0,81a 60,55±0,71a

Proteína 17,34±0,32a 17,68±0,11a 17,24±0,49a 17,06±0,65a

Gordura 22,58±0,50a 19,66±0,27a,b 18,79±0,07b 19,88±0,13a,b

Cinzas 2,61±0,37a 2,50±0,58a 2,35±0,50a 2,54±0,57a

Estabilidade de emulsão (%)
Exsudação de líquido 5,00±1,17a 4,62±1,80a 3,69±1,39a,b 2,44±1,28b

Exsudação de gordura 0,58±0,76a 0,41±0,50a,b 0,43±0,22a,b 0,25±0,17b
* Os valores representam a média ± desvio padrão. a,bMédias na mesma linha com as mesmas
letras não diferiram significativamente (p>0,05). 1 Para denominações de tratamentos, consulte
Tabela 1.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Dentre os teores de proteínas avaliados, não houve diferenças

significativas (p>0,05) entre os tratamentos, estando de acordo com o

regulamento técnico de identidade e qualidade de mortadela que exige no

mínimo 12% de proteína (BRASIL, 2000). Resultados semelhantes foram
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encontrados por López-López et al. (2009) em salsichas com níveis de até 50%

de substituição de gordura por azeite de oliva e adição de algas. Os teores de

proteínas encontrados pelos autores situaram-se entre 15,3 e 17,4%.

Quanto ao teor de lipídios, o tratamento F30 foi o que apresentou menor

percentual, diferindo significativamente (p<0,05) do controle. Já no estudo de

Muguerza et al. (2001) não foram encontradas diferenças significativas no teor

de lipídios de salsichas elaboradas com substituição de gordura suína por

azeite de oliva em níveis de até 30% de substituição. Os teores de cinzas

avaliados nas mortadelas não diferiram entre si (p>0,05).

Em relação aos resultados encontrados para a análise de estabilidade

de emulsão foi possível observar diferenças significativas (p<0,05) entre F40 e

o tratamento controle, com um menor percentual de líquido exsudado na

amostra reformulada. Uma hipótese que poderia explicar estes resultados é

que a incorporação da pré-emulsão de azeite de oliva pode ter contribuído para

uma maior capacidade de retenção de água. O tamanho das partículas de

gordura possui relação com a superfície relativa do sistema cárneo. Batters

cárneos com inúmeras partículas de gordura muito pequenas possuem uma

área de superfície maior e, portanto, requerem mais proteína solubilizada e

extraída para formar o filme proteico interfacial e estabilizar a gordura, desde

que se tenha proteína suficiente, se tem no final uma emulsão cárnea mais

estável (SMITH, 2001). O processo prévio de pré-emulsificação favoreceu esta

propriedade de estabilidade.

3.2. Avaliação objetiva da cor
A Tabela 3 apresenta os resultados encontrados na avaliação objetiva

da cor para as mortadelas avaliadas durante o período de estocagem,

referentes aos parâmetros L*, a* e b*.
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Tabela 3 - Avaliação objetiva da cor das mortadelas de frango com substituição

parcial da gordura suína por azeite de oliva durante 45 dias de estocagem.

Parâmetros de cor Dias 1FC F20 F30 F40

L*

0 73,68a,b,B 73,14b,B 74,44a,b,B 74,99a,B

15 73,25a,A,B 74,45a,A,B 75,17a,A,B 76,11a,A,B

30 75,22a,b,A 74,11b,A 76,21a,b,A 77,54a,A

45 74,00a,B 73,03a,B 74,74a,B 74,93a,B

a*

0 5,99a,B 5,16b,B 4,88b,B 4,81b,B

15 6,12a,A 5,84a,b,A 5,36b,A 5,28b,A

30 6,13a,A 6,04a,A 5,67b,A 5,45b,A

45 6,15a,A 5,74b,A 5,26c,A 5,41c,A

b*

0 14,15a,C 14,81a,C 14,97a,C 14,48a,C

15 14,31b,B,C 14,85a,B,C 14,91a,B,C 14,98a,B,C

30 14,97b,A 15,32a,b,A 15,49a,A 15,39a,A

45 14,67a,B 14,94a,B 15,07a,B 14,96a,B
a,b,c Letras minúsculas sobrescritas diferentes na mesma linha denotam diferenças significativas
(p<0,05) entre os diferentes tratamentos de mortadela para o mesmo período de estocagem.
A,B,C Letras maiúsculas sobrescritas diferentes na mesma coluna denotam diferenças
significativas (p<0,05) entre os diferentes períodos de estocagem. 1 Para denominações de
tratamentos, consulte Tabela 1.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

O parâmetro de cor L* refere-se à luminosidade das amostras, onde

pode ser observado que o nível maior de substituição de gordura suína por

azeite de oliva (40%) apresentou maior luminosidade, porém este tratamento

(F40) não diferiu significativamente (p>0,05) do controle. O aumento da

luminosidade dos tratamentos reformulados pode ser atribuído à adição da pré-

emulsão que apresenta uma tonalidade mais clara. O mesmo foi observado no

trabalho de Bloukas et al. (1997), que avaliaram a substituição da gordura

suína por azeite de oliva pré-emulsionado com proteína isolada de soja em

embutidos fermentados (níveis de 10 e 20%) e encontraram maiores valores

para L* e b* nos embutidos com maiores níveis de substituição. O estudo

demonstrou que a pré-emulsão apresenta uma influência na cor dos produtos.

Estes resultados estão de acordo com os observados por Domínguez et al.

(2017) que observaram maiores valores de luminosidade para salsichas

frankfurters com substituição da gordura por azeite de oliva e óleo de peixe

microencapsulados.
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Em relação ao período de estocagem, após 30 dias, houve diferença

significativa em relação aos outros tempos de estocagem, com amostras mais

claras de modo geral. O aumento de reações de oxidação lipídica pode ter

provocado esta alteração de luminosidade. Além disso, é relevante destacar

que o azeite de oliva, devido à sua composição, é mais susceptível à estas

reações, que podem levar a modificações em sua estrutura, afetando seu valor

nutricional e sua qualidade em atributos como cor, odor, sabor e textura

(DONNELLY e ROBINSON, 1995). Já em 45 dias, houve um escurecimento

das amostras, o que pode indicar, por exemplo, maior perda de água das

mortadelas de frango, influenciando novamente a coloração, tornando as

amostras mais escuras.

Para o parâmetro b* que representa o eixo amarelo-azul, não foram

observadas diferenças significativas (p>0,05) entre os tratamentos no tempo 0.

Contudo, nos tempos 15 e 30, os tratamentos com azeite de oliva diferiram

significativamente (p<0,05) de FC. A adição da pré-emulsão de azeite de oliva

e proteína isolada de soja nas formulações pode ter influenciado este

parâmetro, já que a mesma apresenta uma tonalidade amarelada, além da

maior susceptibilidade à oxidação lipídica. Rodríguez-Carpena et al. (2012) e

Domínguez et al., (2017) também observaram aumento na tonalidade amarela

em produtos cárneos onde a gordura suína foi substituída por óleos vegetais.

O parâmetro a* que representa o eixo vermelho-verde, apresentou

valores significativamente (p<0,05) maiores no tratamento controle (FC) ao se

comparar com os demais. O aumento dos níveis de substituição da gordura

suína pelo azeite de oliva pré-emulsionado provocou uma diminuição da

tonalidade vermelha em todos os tratamentos reformulados. Já Souto et al.

(2021) não observaram diferenças nos valores de a* entre as amostras de

presunto de frango com substituição da gordura por azeite de oliva pré-

emulsionado e o tratamento controle. Contudo, estes autores observaram

menores valores de a* em relação ao controle nas amostras reformuladas com

adição direta de azeite de oliva sem o procedimento prévio de emulsificação.

Muguerza et al. (2001) não encontraram diferenças significativas na avaliação

da cor objetiva nos três parâmetros analisados (L*, b*, a*) ao substituir a

gordura suína por azeite de oliva (níveis de até 30%) em salsichas.
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3.3. Perfil instrumental de textura
A Tabela 4 mostra os resultados encontrados para os parâmetros

firmeza, mastigabilidade, elasticidade e coesividade da análise instrumental de

textura durante o período de estocagem.

Segundo Devatkal et al. (2004), firmeza refere-se como a máxima força

requerida para se comprimir uma amostra. Pode-se observar que não houve

diferenças significativas (p>0,05) entre os tratamentos no tempo 0. Após 15

dias de estocagem, observou-se maiores valores de firmeza para F40 que

diferiu significativamente (p<0,05) dos outros tratamentos. A incorporação da

pré-emulsão de azeite de oliva e da proteína isolada de soja, juntamente com

as proteínas cárneas possibilita a formação de um produto cárneo emulsionado

mais estável e mais firme (CÁCERES et al., 2008). Já Muguerza et al. (2001)

encontraram maiores valores de firmeza para a formulação controle quando

comparada com salsichas com até 30% de substituição de gordura suína por

azeite de oliva.

Em relação ao período de estocagem do parâmetro firmeza, houve

diferenças significativas (p<0,05) entre os tempos 0 e 15 dias. No estudo de

López-López et al. (2009), os parâmetros de textura em salsichas com adição

de azeite de oliva e algas foram influenciados pelo tipo de formulação e tempo

de armazenamento. As amostras com substituição de gordura suína por azeite

de oliva apresentaram maior firmeza e mastigabilidade e menor elasticidade e

coesão. Além disso, após 41 dias de estocagem, houve aumento da firmeza

nos tratamentos reformulados. Já em nosso estudo, não foram observadas

diferenças significativas no parâmetro firmeza após 45 dias de estocagem.
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Tabela 4 - Perfil instrumental de textura das mortadelas de frango com

substituição parcial da gordura suína por azeite de oliva durante 45 dias de

estocagem.

Parâmetros de
textura Dias 1FC F20 F30 F40

Firmeza

0 1996,5a,A 1968,1a,A 2042,2a,A 2212,6a,A

15 1807,74b,c,B 1741,05c,B 1938,59b,B 2134,21a,B

30 2015,2a,A 1959,6a,A 2041,4a,A 2223,1a,A

45 1893,1a,b,A,B 1738,3b,A,B 2076,2a,b,A,B 2172,6a,A,B

Mastigabilidade

0 1462,48a,A,B 1459,25a,A,B 1564,81a,A,B 1672,81a,A,B

15 1453,5a,b,B 1219,6b,B 1501,6a,b,B 1686,2a,B

30 1495,6a,A 1662,6a,A 1635,1a,A 1802,6a,A

45 1357,78b,c,A,B 1313,06c,A,B 1530,33a,b,A,B 1700,82a,A,B

Elasticidade

0 0,922b,A 0,953a,A 0,949a,A 0,935a,b,A

15 0,957a,A 0,951a,A 0,954a,A 0,952a,A

30 0,936a,A 0,942a,A 0,937a,A 0,945a,A

45 0,914a,B 0,928a,B 0,922a,B 0,924a,B

Coesividade

0 0,792a,A 0,795a,A 0,794a,A 0,797a,A

15 0,805a,A 0,800a,A 0,805a,A 0,804a,A

30 0,798a,A 0,808a,A 0,807a,A 0,806a,A

45 0,790b,A 0,808a,A 0,816a,A 0,812a,A
a,b,c Letras minúsculas sobrescritas diferentes na mesma linha denotam diferenças significativas
(p<0,05) entre os diferentes tratamentos de mortadela para o mesmo período de estocagem.
A,B,C Letras maiúsculas sobrescritas diferentes na mesma coluna denotam diferenças
significativas (p<0,05) entre os diferentes períodos de estocagem. 1 Para denominações de
tratamentos, consulte Tabela 1.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

A mastigabilidade pode ser definida como o trabalho requerido para

mastigar a amostra com o intuito de degluti-la (DEVATKAL et al., 2004). No

tempo 0 e após 30 dias de estocagem, não houve diferenças significativas

(p>0,05) entre os tratamentos. Após 45 dias de estocagem F40 e F30 diferiram

significativamente (p<0,05) do controle e de F20, apresentando maiores valores

de mastigabilidade. Andrés et al. (2006) atribuíram o aumento da

mastigabilidade e da firmeza dos produtos cárneos durante o armazenamento a

mudanças relacionadas a perdas ou purga dos produtos.

O parâmetro elasticidade é a capacidade da amostra em recuperar sua

forma original após a força de deformação ter sido removida (DEVATKAL et al.,
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2004). Não foram observadas diferenças significativas (p>0,05) nos valores de

elasticidade entre os tratamentos. Contudo, menores valores de elasticidade

em todos os tratamentos foram observados após 45 dias de estocagem.

Resultados opostos foram encontrados por Alejandre et al. (2019) para o óleo

de canola em substituição a gordura suína em produtos cárneos emulsionados

com aumento significativo do parâmetro de elasticidade. Já o parâmetro de

coesividade, definido como a extensão em que a amostra pode ser deformada

antes da ruptura (A2/A1, onde A1 é a força máxima necessária para a primeira

compressão e A2 é a força máxima necessária para a segunda compressão)

(DEVATKAL et al., 2004) não foi influenciado pelas variáveis   estudadas.

3.4. Análise sensorial
As médias das notas obtidas na análise sensorial para avaliar a

aceitação das mortadelas de frango elaboradas em relação aos atributos cor,

aroma, sabor, textura e impressão global (escala de 1 a 9) e a intenção de

compra (escala de 1 a 5) estão apresentadas na Figura 1.

Os atributos cor, aroma e textura não diferiram entre si (p>0,05) para

todos os tratamentos avaliados, sendo que as notas obtidas situaram-se entre

os conceitos da escala “gostei moderadamente” e “gostei ligeiramente”,

demonstrando adequada aceitação sensorial.

No estudo desenvolvido por Yunes (2010), foi realizado teste de

aceitação sensorial para avaliar a substituição da gordura suína por óleo de

soja, canola, linhaça e oliva em mortadelas, as melhores notas obtidas foram

para os tratamentos controle, com óleo de soja e canola para os atributos de

textura e aroma. Já Kayaardi e Gök (2003) não observaram diferenças

significativas para os atributos cor e sabor entre os tratamentos controle e com

níveis de até 60% de substituição da gordura suína por azeite de oliva em

linguiças secas fermentadas.
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Figura 1 - Médias das notas atribuídas aos parâmetros sensoriais, impressão

global e intenção de compra das mortadelas de frango com substituição parcial

da gordura suína por azeite de oliva.

* Os valores representam a média das notas obtidas. a,bMédias para o mesmo atributo com as
mesmas letras não diferiram significativamente (p>0,05). 1Para denominações de tratamentos,
consulte Tabela 1.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Em relação ao atributo sabor, não foram encontradas diferenças

significativas (p>0,05) entre os tratamentos com azeite de oliva, contudo, os

valores foram significativamente (p<0,05) menores em comparação ao controle.

Resultados diferentes foram obtidos por Nieto et al. (2017) que encontraram

maior aceitabilidade para salsichas de frango preparadas com nozes e azeite

de oliva quando comparadas ao controle. Muguerza et al. (2002) também

encontraram maior pontuação para os atributos de sabor e odor de embutidos

fermentados elaborados com 20% de azeite de oliva.

Níveis de até 30% de substituição da gordura pelo azeite de oliva não

diferiram significativamente (p<0,05) do controle para o atributo de impressão

global, resultado muito positivo, que demonstra o potencial de reformulação de

produtos cárneos emulsionados com ingredientes mais saudáveis como a

azeite de oliva. Hur et al. (2008) também não encontraram diferenças em bolos

de carne para o atributo impressão global entre os seus tratamentos controle

com 10% de gordura suína e aqueles com 50% de substituição por azeite de
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oliva.

Com relação à intenção de compra, as médias das notas diminuíram

proporcionalmente com os níveis de substituição da gordura por azeite de oliva

nas formulações, sendo significativamente (p<0,05) menores para F30 e F40

em relação ao controle. As notas obtidas (entre 3 e 4) indicam a intenção entre

“tenho dúvidas se compraria” e “provavelmente compraria” para estes

tratamentos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A reformulação lipídica de produtos cárneos emulsionados, como a

mortadela de frango demonstrou ser uma estratégia promissora para a

elaboração de produtos com características mais saudáveis. A adição do azeite

de oliva resulta em um perfil de ácidos graxos mais favorável com uma

satisfatória aceitação sensorial. Além disso, os atributos texturais não foram

drasticamente afetados nos níveis de substituição selecionados neste estudo.

No entanto, a substituição da gordura suína por azeite de oliva nos produtos

cárneos emulsionados modifica as propriedades tecnológicas e físico-químicas,

como a cor, estabilidade ao armazenamento e composição centesimal.

Portanto, para o desenvolvimento efetivo e de sucesso da reformulação lipídica

destes produtos cárneos emulsionados vários aspectos devem ser

considerados, como a estabilidade microbiológica e oxidativa, além das

características sensoriais, físico-químicas e tecnológicas. A estratégia de pré-

emulsificação do azeite de oliva demonstrou apropriada viabilidade e tem sido

cada vez mais adotada, juntamente com outras alternativas como a

estruturação de óleos vegetais sob a forma de emulsões géis com baixos

teores de gordura.
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RESUMO

A busca por uma alimentação saudável e por formas alternativas de
alimentação nutritiva e de baixo custo tem sido observadas nos últimos anos.
As hortaliças não-convencionais podem apresentar maiores teores de
nutrientes do que as convencionais, contudo seu potencial de produção e
consumo é negligenciado, havendo poucas informações sobre a caracterização
destas espécies. Este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial nutricional,
antioxidante e a presença de compostos bioativos das hortaliças não
convencionais folhosas: bertalha (Anredera cordifolia), peixinho (Stachis
byzantina), azedinha (Rumex acetosa L.), beldroega (Portulaca oleracea),
caruru (Amaranthus viridis L.), cansanção (Urera caracasana), ora-pro-nobis
(Pereskia aculeata) e vinagreira roxa (Hibiscus acetocella), bem como o seu
potencial alimentar com base no ranquemento do valor dessas características.
Com relação aos minerais estudados, o caruru apresentou os maiores teores
de cálcio, magnésio, nitrogênio, enxofre e ferro. Todas as hortaliças
apresentaram conteúdo de compostos fenólicos, com destaque para o peixinho.
Não foi detectada a presença de taninos condensados em beldroega, ora-pro-
nobis e vinagreira roxa. Somente na azedinha (tipo II) foi detectada a presença
de vitamina C. O caruru apresentou a maior concentração de carotenoides
totais. Mas, com relação a β-caroteno, os maiores teores foram encontrados
em azedinha (tipo I), bertalha e peixinho. O extrato metanólico de peixinho
apresentou forte capacidade de sequestro de radicais livres. Todas as
hortaliças apresentaram baixa percentagem de lipídeos. A maior percentagem
de proteína foi encontrada nas azedinhas (tipo I e II), seguida do caruru.
Concluiu-se que os teores de componentes proteicos, minerais e compostos
bioativos encontrados nas hortaliças não convencionais, relacionadas no
presente estudo, caracterizam-nas como de elevado potencial nutricional,
podendo o seu consumo regular trazer benefícios à saúde humana.

Palavras-chave: Plantas comestíveis, PANC, compostos bioativos.

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos a busca por uma vida saudável tem levado as pessoas

a procurarem novas formas de alimentação considerando sua funcionalidade e

sustentabilidade, neste sentido, pode-se perceber em vários setores grandes

mudanças, dentre elas o retorno a vida natural (COSTA, 2012). E uma das

principais alternativas para uma alimentação mais equilibra e saudável é o

consumo de alimentos ricos em proteína, fibras, minerais, vitaminas e

compostos antioxidantes (LUTEROTTI et al., 2015).

Diante desse contexto, as Plantas Alimentícias Não Convencionais

(PANC), apresentam-se como uma excentente fonte nutricional e funcional

para a alimentação humana. De acordo com Kelen et al. (2015), o termo PANC
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foi criado pelo Biólogo e Professor Valdely Ferreira Kinupp em 2008 e refere-

se à todas as plantas que possuem uma ou mais partes comestíveis,

sendo elas nativas ou exóticas, com crescimento espontâneo ou cultivadas de

forma simples, uma vez que possui pouca demanda, em relação as técnicas de

cultivo.

As hortaliças não convencionais eram muito apreciadas no passado,

mas foram gradualmente esquecidas e desvalorizadas, em virtude da migração

da população rural para os grandes centros e ainda pelo fato de essas plantas

nativas não possuírem valor comercial representativo (VIANA et al., 2015).

Algumas espécies como caruru (Amaranthus viridis), bertalha (Anredera

cordifolia), peixinho (Stachis byzantina), vinagreira (Hibiscus acetocella),

azedinha (Rumex acetosa), ora-pro-nobis (Pereskia aculeata) e cansanção

(Urera caracasana) são exemplos dessas hortaliças.

No entanto a incorporação dessas hortaliças na alimentação, além de

resgatar os valores e conhecimentos culturais das comunidades tradicionais,

trazem enormes benefícios nutricionais, principalmente à população de baixa

renda (BOTREL et al., 2020). E as suas características sensoriais são

apreciáveis em diversas preparações: saladas, sopas, purês, omeletes,

temperos dentre outras (OLIVEIRA et al., 2019).

Segundo Oliveira et al. (2019), o conhecimento a respeito do consumo e

preparação destes vegetais foi obtida por pais e avós e transmitidos aos filhos

e netos, incentivados por sua nutrição e valor medicinal. Além disso, a ingestão

desses vegetais não convencionais estão relacionado aos efeitos antioxidantes,

antimicrobianos anti-inflamatórios e anticâncer, que são parcialmente atribuídos

a atividade biológica de seus constituintes fitoquímicos, como compostos

fenólicos, vitamina C (ácido ascórbico), vitamina E (tocoferol) e carotenoides.

Os alimentos com função antioxidante possuem componentes que auxiliam o

orgaminsmo na remoção de radicais livres formados, principalmente, em

virtude da má alimentação e de condições de stress (HALLMANN, 2012).

Potanto, devido a relevância desses componentes para a saúde humana

e ao interesse na utilização dessas plantas, este trabalho teve como objetivo

avaliar o conteúdo de compostos bioativos, capacidade antioxidante e o

potencial nutricional das hortaliças não convencionais folhosas caruru, bertalha,

peixinho, vinagreira roxa, azedinha, ora-pro-nobis, beldroega e cansanção.
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2. METODOLOGIA
Material e métodos

Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizadas as plantas

alimentícias não convencionais bertalha (Anredera cordifolia), peixinho (Stachis

byzantina), beldroega (Portulaca oleracea), caruru (Amaranthus viridis L.),

vinagreira roxa (Hibiscus acetocella), cansanção (Urera caracasana), ora-pro-

nobis (Pereskia aculeata) e azedinha (Rumex acetosa L.). Foram identificadas

os tipos I e II de azedinha (SILVA et al., 2013), que foram nomeadas

regionalmente de EMATER e EPAMIG, respectivamente. As plantas do tipo I

apresentam porte maior em virtude do maior peso, maior comprimento e

largura do limbo foliar e coloração verde-clara; a azedinha do tipo II possui

porte menor e coloração verde-escura (SILVA et al., 2013).

As plantas utilizadas neste estudo foram cultivadas sem o uso de

agrotóxicos no Banco de Hortaliças Não Convencionais da Empresa de

Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) - Fazenda Santa Rita,

localizada na cidade de Prudente de Morais-MG (Figura 1). Apenas o

cançanção foi coletado na Horta Comunitária JK em Sete Lagoas – MG.

As hortaliças foram colhidas ao acaso, em locais em que o material

correspondia às folhas jovens e em estado homogêneo de maturação,

totalizando 450 g de cada espécie. Este material foi transportado sob

refrigeração para o Laboratório de Conservação de Alimentos da Universidade

Federal de São João del-Rei- Campus Sete Lagoas, onde realizou-se o

preparado para as análises laboratoriais.

Parte do material foi congelado em ultrafreezer a -40°C para as análises

de carotenoides totais, β-caroteno e vitamina C. Uma outra parte do material in

natura foi fragmentada com auxílio de um triturador/homogeneizador tipo turrax

para execução das análises de pH, ácidez total titulável, umidade e sólidos

solúveis. Por último, outra parte das amostras das hortaliças coletadas, foi seca

em estufa de circulação forçada de ar, por 48 horas a 65°C para análise de

compostos fenólicos totais, taninos condensados, composição centesimal e

para a preparação de extratos metanólicos utilizados na análise de atividade

antioxidante. Para análise da composição mineral (macro e micronutrientes)
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foram usadas amostras secas em estufa de circulação forçada de ar de ar à

temperatura de 45°C por 72 horas.

Figura 1: Hortaliças não convencionais: (a) Vinagreira roxa
(Hibiscus acetocella), (b) peixinho (Stachis byzantina), (c) Bertalha
(Anredera cordifolia.), (d) beldroega (Portulaca oleracea) e (e)
azedinha (Rumex acetosa), Banco de hortaliças não
convencionais, Unidade Regional Epamig Centro-Oeste – FESR.
Fonte: Arquivo pessoal.

2.1 Análises físico-químicas e nutricionais
O potencial hidrogeniônico (pH) foi determinado por potenciometria

(AOAC, 2012) com o auxílio de um pHmetro digital, por imersão direta do

eletrodo nas folhas das hortaliças in natura trituradas e homogeneizadas.

O teor de sólidos solúveis totais (SST) foi avaliado através de leitura

refratométrica direta em graus Brix (ºBrix), utilizou-se refratômetro digital

(REICHERT r2MINI), conforme a metodologia da AOAC (2012).

O conteúdo de umidade obtido pela diferença entre as massas inicial e

final da amostra seca em estufa de esterilização e secagem a 105ºC por um

período de 48 horas (AOAC, 2012).
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A acidez total titulável foi determinada por titulometria, utilizando-se uma

solução de NaOH 0,01 N como padrão e fenolftaleína como indicador, segundo

a metodologia proposta pela AOAC (2012). Os resultados foram expressos em

g ácido cítrico/ 100 g de folhas em base fresca.

O teores proteínas, lipídios e cinzas foram determinados seguindo os

protocolos da AOAC (2012). E a determinação de fibra detergente neutro (FDN)

foi realizada de acordo com Silva et al., (2002).

Também foram avaliadas a composição mineral dessas hortaliças,

sendo o nitrogênio (N), determinado de acordo com o método de Nessler

(JACKSON, 1965); fósforo (P), por colorimetria; potássio (K), por fotometria de

chama; cálcio (Ca), magnésio (Mg), ferro (Fe), zinco (Zn), cobre (Cu) e

manganês (Mn) por espectrofotometria de absorção atômica; e enxofre (S) por

turbidimetria com cloreto de bário (JONES JUNIOR et al., 1991; MALAVOLTA

et al., 1997).

2.2 Compostos bioativos

2.2.1 Carotenoides totais

O conteúdo de carotenoides totais foi determinado conforme a

metodologia proposta por Rodriguez-Amaya (2001), que consiste na extração

dos pigmentos carotenoides com acetona p.a e quantificação por

espectrofotometria a 450 nm. Os resultados foram expressos em µg de

carotenoides por gramas de amostra em base fresca. A concentração de

carotenoides totais foi calculada utilizando a seguinte fórmula:

CT (µg carotenoides/g amostra) = (A x V x 104 / E1%1cm x m)

Onde A= absorbância a 450 nm; V= volume final daamostra (mL); m=

massa da amostra (g); E1%1cm= coeficiente de extinção do β-caroteno em éter

de petróleo = 2592.

O β-caroteno foi quantificado por cromatografia líquida de alta eficiência

(HPLC), segundo a metodologia utilizada por Batista et al. (2006) e Rodrigues -

Amaya et al. (1996).

As amostras foram injetadas em HPLC Shimadzu modelo LC 10 AD,

provido de “loop” de 20 mL; coluna YMC C30 - Carotenoids (250 mm de

comprimento, 4,6 mm de diâmetro, 3 µm), detector UV visível (arranjos de
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diodos), modelo SPD 10 AV, fase móvel metanol:metil-tert-butil-éter, (65:35);

com vazão de 0,8 mL/ minuto e detecção a 450 nm.

2.2.2 Compostos Fenólicos Totais e Taninos

O conteúdo de compostos fenólicos totais e taninos condensados foram

quantificados pelos métodos espectrofotométricos de Folin-Ciocalteau

(SINGLETON et al., 1999) e do butanol (NEVES et al., 2009), respectivamente.

Os resultados obtidos foram expressos em miligramas de equivalente de ácido

gálico por (Eag/g) para fenólicos totais e em mg de catequina (CAE) por grama

de extrato para taninos condensados.

2.2.3 Ácido ascórbico (Vitamina C)

O conteúdo de vitamina C foi avaliado através de cromatografia liquida

de alta eficiência (CLAE) em um sistema HPLC SHIMADZU LC - 10A, com uma,

injetor manual com loop de 20 μL, coluna ODS-II C18 (ID 4,6 x 250 mm, 5μm),

comprimento de onda 254 nm, fluxo de 1 mL/min. A fase móvel foi preparada a

partir de brometocetiltrimetil amônia 5 mmol/L e fosfato monobásico de potássio

50 mmol/L, (BENLOCH et al., 1993) e adaptado por adaptada por Oliveira

Junior et al. (2005).

2.4 Determinação da Atividade Antioxidante (AA)

A atividade antioxidante foi avaliada pelo método espectrofotométrico do

radical DPPH (1,1-difenil-2- -picrilidrazila). Este método baseia-se no seqüestro

do radical 1,1-difenil-2-picrilhidrazila (DPPH) pelos antioxidantes, que produzem

redução de absorção em 515 nm. Quando uma solução de DPPH é misturada

com uma substância que pode doar um átomo de hidrogênio, a forma reduzida

do radical gerado é acompanhada de perda de cor (ALI et al., 2009).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O teores de sólidos solúveis totais encontrados nas hortaliças não

convencionais variaram de 3,14 a 17,49 ºBrix, sendo que a maior concentração

foi obitida no caruru (Tabela 1). Silva (2016), avaliando a qualidade pós-colheita

de caruru em resposta ao tempo de hidroresfriamento, encontrarou valores

variando 4,17 a 5,72 ºBrix, valores inferiores aos encontrados neste estudo.
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Esse parâmetro é extremamente importante para a aceitação das hortaliças por

parte dos consumidores, uma vez que a presença de carboidratos e por

consequência a doçura são características importantes na decisão de escolha

do público (MENEZES et al., 2009).

Os maiores percentuais de matéria seca foram de 38,50%, para caruru e

29,58% para peixinho. O menor percentual foi detectado no cansanção,

14,48% (Tabela 1). Estes resultados evidenciam que a água é o maior

componente das hortaliças, variando de 80 a 95% de sua composição

(CHITARRA & CHITARRA, 2005).

De todas as hortaliças avaliadas neste estudo, somente o cansanção

apresentou pH superior a 7, sendo o valor encontrado igual a 8,95 (Tabela 1).

Silva et al. (2013) encontraram para as duas azedinhas tipo I e II valores de

3,22 e 2,05, respectivamente. De acordo com Ramos et al. (2013), o pH pode

variar com as condições de cultivo, porém o desejável é que esses valores

sejam baixos para reduzir a incidência de microrganismos.

Os valores de acidez titulável oscilaram de 0,11 g ácido cítrico/100 g de

massa fresca para bertalhaa 1,08 g ácido cítrico/100 g de massa fresca para as

folhas de vinagreira roxa (Tabela 1). Silva et al. (2013) relataram valores

médios de ATT de 1,26 g ácido cítrico/100 g de massa fresca para a azedinha

tipo I e para o tipo II, 2,23 g ácido cítrico/100 g de massa fresca

correlacionando assim aos seus baixos valores de pH (3,22 e 2,05 para os

tipos I e II, respectivamente).
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Tabela 1- Características físico-químicas: teor de sólidos solúveis (SS), matéria
seca (MS), potencial hidrogeniônico (pH) e acidez titulável (AT) avaliados nas
hortaliças não convencionais

Hortaliça (folha)
SST
(ºBrix)

MS (%) pH
AT (g ac. cítrico100g-
1 de massa fresca)

Beldroega 4,47 22,08 5,02 0,14

Bertalha 3,14 16,82 5,85 0,11

Cansanção 8,30 14,48 8,95 0,10

Caruru 17,49 38,50 6,72 0,22

Ora-pro-nobis 5,00 16,69 4,43 0,16

Peixinho 8,20 29,58 6,11 0,27

Vinagreira roxa 8,10 29,58 2,53 1,08

Em relação aos teores de macro e micronutrientes, encontrou-se para o

caruru as maiores médias de cálcio (Ca), magnésio (Mg), nitrogênio (N) e

enxofre (S) e o maior teor de ferro (Fe) (790 mgg-1) (Tabela 2). As

necessidades diárias de ingestão de cálcio para um adulto é de 1000 mg e para

o público infantil o recomendado são 700 mg. O cálcio é mineral essencial à

vida, é um dos elementos inorgânicos mais importantes do organismo, nutriente

fundamental para o crescimento e manutenção de diversas funções do

organismo humano (SCHVEITZER et al., 2016).

Os maiores teores de magnésio foram encontrados no caruru (8,6 mgg-1),

beldroega (8,4 mgg-1) e na azedinha tipo I (5,8 mgg-1). No que diz respeito à

saúde humana, o magnésio atua na composição de ossos e de dentes, além de

ser importante agente no processo de estímulos nervosos ( de SOUZA, 2021).
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Tabela 2 -Teores de macro e micronutrientes detectados nas hortaliças não
convencionais: nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio
(Mg), enxofre (S), ferro (Fe), manganês (Mn), cobre (Cu), zinco (Zn) e boro (B)

Hortaliça Macronutrientes (mgg-1) Micronutrientes (mgg-1)

(folhas) N P K Ca Mg S Fe Mn Cu Zn B

Azedinha tipo

I
27,1 5,6 41,1 6,1 5,8 2,1 209,0 47,5 4,9 14,5 36,0

Azedinha tipo

II
18,3 3,7 34,5 6,3 5,5 1,4 262,0 23,9 1,8 31,3 37,6

Beldroega 28,6 5,3 53,7 14,0 8,4 2,8 188,6 22,0 14,0 126,3 41,0

Bertalha 8,3 3,6 19,5 10,5 4,8 1,2 112,5 16,5 8,2 10,4 33,1

Cansanção 29,2 2,9 16,0 29,7 5,3 2,0 76,2 240,2 5,2 28,1 66,3

Caruru 34,9 4,4 29,9 32,0 8,6 3,0 790,0 17,3 5,9 27,5 21,1

Ora-pro-nobis 35,0 2,6 29,6 21,2 4,3 2,2 91 58,0 8,7 34,7 16,3

Peixinho 22,8 7,1 22,7 10,7 2,5 1,4 135,0 46,8 6,9 22,4 39,6

Vinagreira

roxa

31,2 3,1 11,5 15,7 0,9 2,2 111,5 34,7 4,5 16,1 n.r*

n.r*: não realizado

O peixinho, a azedinha tipo I e a beldroega foram as hortaliças que

apresentaram maiores teores de fósforo, (7,1 mgg1), (5,6 mgg-1) e (5,3 mgg-1),

respectivamente. Dentre as hortaliças presentes na Tabela Brasileira de

Composição de Alimentos (NEPA/UNICAMP, 2013), o agrião apresentou 8,5

mgg-1, almeirão 7,45 mgg-1 e alface americana 7,19 mgg-1, valores similares

aos apresentados neste estudo para o P.

Os maiores teores de Mn (240,2 mgg-1) e B (66,3 mgg-1) foram

detectados nas folhas do cansanção quando comparados às demais hortaliças.

Além disso, a beldroega e a azedinha tipo I apresentaram os maiores

teores de potássio (K), superando ao valor descrito na tabela brasileira de

composição de alimentos (NEPA/UNICAMP, 2013) para o agrião (36,33 mgg-1).

O peixinho e cururu apresentaram altos teores de compostos fenólicos

totais (0,77 mgEAG.100g-1) e (0,56 mgEAG.100g-1) de matéria seca,

respectivamente (Tabela 3). Resultado similares do encontrado por Boscolo et

al., (2007) que determinaram o conteúdo de fenóis totais em 12 plantas
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consideradas medicinais, cujos os valores variaram de (0,26 a 0,73 mg.100g-1)

de amostra.

Observou-se que a beldroega, ora-pro-nobis e vinagreira roxa não

apresentaram taninos condensados, porém as demais hortaliças possuem

quantidades apreciáveis (Tabela 3) desse composto fenólico. As pequenas

quantidades de taninos proporcionam características sensoriais desejáveis ao

alimento (DEGÁSPARI et al., 2005), porém, quantidades apreciáveis (Tabela 3)

conferem características adstringentes.

No que se refere ao conteúdo de vitamina C, azedinha tipo II apresentou

72,45 (mg de vitamina Cg-1) de matéria fresca. Nas demais amostras não foi

detectada a presença de vitamina C ou a análise não foi realizada (bertalha,

beldroega, cansanção, caruru, ora-pro-nobis, peixinho, vinagreira roxa). Da

mesma forma, Teixeira (2018), relatou a ausência desse analito nas PANC

almeirão-de-arvove, bertalha, ora-pro-nobis e peixinho. Resultado diferente foi

relatado por Almeida et al. (2014) que detectaram 43,21 mg de ácido

ascóbico.100g-1 de massa seca em folhas de ora-pro-nobis.

Verificou-se que o caruru apresentou o maior teor de carotenoides

(192,77 µg.100g
-1
de amostra base fresca) em relação às demais hortaliças

(Tabela 3). Neste estudo os valores dos teores de carotenoides foram

superiores aos encontrados por Agostini- Costa et al. (2014) para ora-pro-nobis

(11,9 e 21 µg.100g
-1
de amostra base fresca). Também foram superiores aos

encontrados por Teixeira (2018) para bertalha (21,99 21 µg.100g
-1
de amostra

base fresca), ora-pro-nobis (24,76 µg.100g
-1
de amostra base fresca) e para o

peixinho (22,63 µg.100g
-1
de amostra base fresca).

Cabe ressaltar que este pigmento é sensível à luz, à temperatura e à

acidez temperatura e à acidez, sendo aconselhável a ingestão logo após a

colheita, devendo-se mantê-las armazenadas pelo menor período possível

(RAMOS et al., 2011).

As hortaliças azedinha (tipo I), bertalha e peixinho apresentaram os

maiores valores de β-caroteno (Tabela 3). O β-caroteno, também conhecido

como pró-vitamina A, é um pigmento que possui coloração alaranjada, também

sensível à luz e ao oxigênio. Este pigmento está associado à proteção contra

doenças cardiovasculares, câncer e da mácula (CARVALHO et al., 2006).
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Tabela 3 –Teores de fenóis totais (FT, mg de Eag/g de extrato); taninos
condensados (TC, mg de CAT/g de extrato); vitamina C (Vit C, mg/g de massa
seca); carotenóides totais (CT, µg/g de massa fresca) e β-caroteno (β-C), µg/g
de massa fresca) detectados nas hortaliças não convencionais.

Hortaliça FT TC Vit. C CT β- C)

Azedinha (tipo

I)
0,23 5,56

nd
95,64 7,81

Azedinha (tipo

II)
0,35 2,62

72,45
83,85 n.r

Bertalha 0,25 0,33 n.d 83,73 7,36

Beldroega 0,40 n.d n.d 70,49 1,05

Cansanção 0,41 1,49 n.d 174,49 n.r

Caruru 0,56 1,64 n.d 192,77 1,71

Ora-pro-nobis 0,34 n.d n.d 190,87 n.r

Peixinho 0,77 0,14 n.d 103,24 7,84

Vinagreira roxa 0,39 n.d n.d 81,11 n.r

*n.d: não detectado, n.r*: não realizado

Conforme apresentado na Tabela 4, o extrato metanólico de peixinho e

de vinagreira roxa foram estatisticamente iguais aos padrões BHT e quercetina,

exibindo uma maior capacidade de sequestro do radical DPPH na

concentração de 1 (mg.mL-1). Entretranto, na concentração de 0,1 (mg.mL-1),

os extratos que apresentaram características mais semelhantes à dos padrões

utilizados foram o peixinho e a vinagreira roxa (Tabela 4) o que pode ser

associado à elevada atividade sequestradora de radicais livres destas plantas.

Todos os extratos avaliados na menor concentração (0,01%),

demostraram capacidade de sequestro do DPPH estatisticamente superior ao

da rutina e inferior aos demais padrões avaliados nas mesmas condições.

Porém o melhor extrato de hortaliça não convencional nesta concentração foi o

de peixinho, que superou significamente os extratos das demais hortaliças

quando comparado aos padrões ácido ascórbico, quercetina e BHT (Tabela 4).

Em geral, os compostos bioativos presentes nos vegetais podem

reverter o estresse oxidativo, que está relacionado a diversos processos



ISBN 978-65-5941-373-7

265

inflamatórios e doenças degenerativas, promovendo melhorias na

qualidade de vida (Oliveira et al., 2018). Assim, o consumo de hortaliças não

convencionais deve ser estimulado.

Tabela 4 - Capacidade antioxidante (%) dos extratos metanólicos das folhas de
hortaliças não convencionais e dos padrões testados: quercetina (QT), rutina
(RT), ácido ascórbico (ACA) e butil-hidroxi-tolueno (BHT).

Hortaliça Atividade antioxidante (mg mL-1)

1,00 0,10 0,01

Azedinha tipo I 69,23 e* 62,53 f 12,43 h

Azedinha tipo II 61,00 gf 59,86 g 9,31 j

Bertalha 60,00 g 40,86 j 13,49 g

Beldroega 63,25 f 45,36 i 12,62 h

Cansanção 63,59 f 59,29 g 9,79 j

Caruru 47,37 h 26,07 l 11,76 i

Ora-pro-nobis 92,00 c 75,52 e 19,58 f

Peixinho 99,09 a 89,90 c 26,50 d

Vinagreira roxa 100,00 a 90,8 c 22,30 e

Padrões

Quercetina 100,00 a 95,27 a 91,27 b

Rutina 88,00 d 86,42 d 0,85 l

Ácido ascórbico 95,63 b 93,33 b 92,73 a

BHT 100,00 a 52,10 h 43,60 c

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si ao nível de 5% pelo

teste de Tukey.

Ao avaliar os conteúdos de proteínas presentes nas hortaliças não

convencionais, a azedinha tipo I, azedinha tipo II e o caruru apresentaram as

maiores concentrações (29,34% (27,49%) e (25,61%), respectivamente (tabela

5). Cruz et al. (2020), analisando a composição centesimal do ora-pro-nobis

em cultivo orgânico, relatram teor de proteína de (15,61%) em base seca, valor

similar ao encontrado nesse estudo. Diversas PANC têm sido consideradas
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fontes de proteína, podendo ainda ser superiores às fontes de alguns vegetais

convencionais (KINUPP et al., , 2008).

Conforme já esperado os valores de lipídios foram baixos (Tabela 5),

uma vez que as hortaliças não são consideradas fonte de óleo (PINTO et al.,

2001). Já os teores de cinzas variaram amplamente de 4,33% para bertalha a

20,56% para beldroega (Tabela 5). O conteúdo de cinzas, ou a quantidade de

substâncias inorgânicas presentes na amostra, revela a quantidade de

elementos minerais tais como como ferro, cálcio, magnésio, fósforo entre

outros (STORCK et al., 2013). Os teores de fibra detergente neutro (FDN)

variou entre 30,34% e 45,85%, sendo que a maior concentração foi obtida no

peixinho (Tabela 5).

Levando em consideração estes valores, as folhas das hortaliças não

convencionais apresentaram teores representativos de fibras dietéticas, de

acordo com Maffia (1991). Os autores apresentaram o conteúdo aproximado de

fibra detergente neutro em alguns alimentos, como milho integral (13%), aveia

integral (31%), farelo de aveia integral (45%) e farelo de arroz (24%). Com base

nestes dados, as hortaliças não convencionais apresentam quantidade de FDN

similar à aveia integral e ao farelo integral.

Tabela 5 -Teores de lipídios, cinzas, proteína e fibras em hortaliças não
convencionais

Hortaliça
Lipídeos

(%)
Cinzas
(%)

Proteína
(%)

Fibras (FDN)
(%)

Azedinha tipo I 2,16 16,67 29,34 30,34

Azedinha tipo II 2,03 15,92 27,49 33,69

Bertalha 1,37 4,33 17,44 31,75

Beldroega 3,75 20,56 12,82 36,27

Cansanção 1,60 18,54 18,06 n.r

Caruru 1,92 20,11 25,61 40,04

Ora-pro-nobis 3,69 20,15 15,91 n.r*

Peixinho 2,62 9,95 24,01 45,85

Vinagreira roxa 4,63 7,73 12,28 n.r

n.r*: não realizado
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4. CONCLUSÃO

As hortaliças não convencionais caruru, bertalha, peixinho, vinagreira,

azedinha, ora-pro-nobis, beldroega e cansanção encerram em sua composição

teores de proteínas, carotenoides, minerais e compostos fenólicos similares

aos encontrados nas hortaliças folhosas que fazem parte da cadeia de

comercialização e do cardápio cotidiano da população.

As hortaliças não convencionais relacionadas nesse estudo podem

ser uma excelente opção para quebrar a monotonia alimentar e incrementar

o cardápio da população. Elas apresentam potencial nutricional e

antioxidante e podem ser apontadas como novas fontes de compostos

bioativos com propriedades antioxidantes, além de contribuir para segurança

alimentar, trazendo benefícios para a saúde humana, enriquecendo a dieta e

resgatando antigos traços culturais.
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RESUMO
A cagaita é um fruto nativo do Cerrado que pode ser consumida in natura ou
processada, contudo, a sua sazonalidade restringe sua utilização na indústria
alimentícia, o que torna importante o desenvolvimento de técnicas para
conservação da sua polpa. Objetivou-se avaliar a influência do tempo de
armazenamento e do grau de maturação dos frutos na qualidade físico-química
e na retenção de compostos bioativos em polpas de cagaita congeladas
armazenadas por um período de 5 meses. Os frutos de cagaiteira (Eugenia
dysenterica DC) foram colhidos em três diferentes estádios de maturação
(verde, semi-maduro e maduro) de árvores localizadas no Campus Sete
Lagoas da Universidade Federal de São João del-Rei. Estes foram lavados,
sanitizados, despolpados, refinados, pasteurizados (80°C/10 minutos),
envasados, congelados à -40 °C e armazenados em freezer (-18°C). Amostras
para a realização das análises de cor, sólidos solúveis totais (SST), sólidos
totais (ST), pH, acidez total titulável (ATT), vitamina C, carotenoides e
compostos fenólicos totais foram retiradas antes e após 150 dias de
armazenamento. As características de ST, SST e carotenoides não variaram
com o grau de maturação. O pH e a ATT variam durante o armazenamento,
contudo a polpa dos frutos semi-maduros apresentou maior estabilidade. A
polpa do fruto maduro apresentou coloração amarela mais intensa e houve
100% de retenção dos carotenoides durante todo o período de armazenamento
para todas as polpas. Houve retenção da vitamina C superior a 96% nas polpas
dos frutos maduros e semi-maduros e de 25,73% na polpa verde. As polpas de
frutos semi-maduros e verdes foram as que apresentaram maiores teores de
compostos fenólicos. O armazenamento a -18ºC das polpas de cagaita por 150
dias nos três estádios de maturação foram viáveis e os resultados apontam
para a possibilidade de utilização de cagaitas em diferentes estádios de
maturação para a elaboração de polpas congeladas.

Palavras-chave: Eugenia dysenterica DC, carotenoides, compostos fenólicos,
vitamina C.

1. INTRODUÇÃO

O cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, representa 22% do

território nacional e possui uma área de aproximadamente 2 milhões de Km²

(SANTOS et al., 2020). Esse bioma apresenta grande biodiversidade de

espécies frutíferas e possui um grande potencial extrativista. Devido as suas

características nutricionais, esses frutos despertam interesse para a indústria

de alimentos (GUEDES; ANTONIASSI; FARIA-MACHADO, 2017).

Eugenia dysenterica DC. conhecida popularmente como cagaita,

pertence à família Myrtaceae e é considerada uma importante espécie frutífera

nativa dos cerrados brasileiros. É uma planta arbórea e destaca-se pela alta
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capacidade de produção de frutos. O fruto possui forma esférica, quando

maduro, apresenta coloração amarelo-clara e sabor ligeiramente ácido (SILVA

et al., 2021). A frutificação ocorre nos meses de agosto a setembro (ALMEIDA

JÚNIOR et al., 2014).

Devido à alta produtividade da planta, alta perecibilidade do fruto e por

ser um fruto sazonal, é necessário adotar medidas de conservação pós-colheita.

Diversas metodologias podem ser usadas para aumentar a vida útil de frutas

frescas, como refrigeração, congelamento, embalagens, uso de biofilmes e

revestimentos comestíveis, além disso essas frutas também podem ser

destinadas ao processamento de sucos, licores, geléias e sorvetes (BRAZ et al.,

2020).

Alguns compostos fitoquímicos que apresentam propriedades

antioxidantes, como por exemplo compostos fenólicos (flavonoides, taninos,

ácidos fenólicos), a vitamina C e os carotenoides fazem parte da constituição

da cagaita (DUARTE et al., 2017; CARDOSO et al., 2011; GENOVESE et al.,

2008).

Com base no exposto, verifica-se a necessidade de estudos que avaliem

o comportamento destes compostos durante o armazenamento da polpa de

cagaita. Desta forma, este estudo objetivou avaliar as características físico-

químicas e a retenção de compostos bioativos em polpas de cagaita colhida em

diferentes estádios de maturação (madura, semi-madura e verde) durante 150

dias de armazenamento congelado (-18 ºC).

2. METODOLOGIA
2.1. Polpas de cagaita

Os frutos de cagaitera (Eugenia dysenterica) em três diferentes

estádios de maturação (maduro, semi-maduro e verde), conforme ilustrado na

Figura 1, foram colhidos de árvores adultas localizadas no Campus Sete

Lagoas da Universidade Federal de São João del-Rei.
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Figura 1 - Estádios de maturação da cagaita (A: maduro, B: semi-maduro e C:
verde).

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Os frutos nos 3 diferentes estádios de maturação foram processados

separadamente, seguindo as especificações que são normalmente aplicadas

pela indústria (Figura 2). Após a sanitização, os frutos foram despolpados

manualmente e as polpas foram homogeneizadas e pasteurizadas à 80ºC por

10 minutos. Após a pasteurização, as polpas foram envasadas em tubos

plásticos de 50 mL e submetidas ao congelamento à -40ºC em ultra freezer

COLDRAC e após 24 h as amostras foram armazenadas à -18ºC em freezer

comum, simulando as condições comerciais. As amostras foram analisadas

no dia do processamento e após 150 dias de armazenamento. O experimento

foi realizado com 3 repetições.
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Figura 2 - Etapas de processamento das polpas de cagaita congeladas.

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

As amostras provenientes do armazenamento congelado foram cada

uma a seu devido tempo submetidas às análises laboratoriais no Laboratório de

Conservação de Alimentos (UFSJ/CSL).

2.2. Análises físico-químicas
Determinação de cor: a coloração das polpas foi realizada com o

auxílio de um colorímetro Konica Minolta modelo CR 410 equipado com

acessório apropriado para medição em líquidos/pastas. Os resultados foram

expressos na proporção dos parâmetros “L” (luminosidade) e dos valores das

coordenadas de a* e b*, conforme o manual do Hunterlab (1998).

Teor de sólidos solúveis totais: foi determinado colocando-se gotas

das polpas homogeneizadas e filtradas sobre o prisma de um refratômetro

digital Reichert R2mini. Os resultados foram expressos em ºBrix (AOAC, 2012).

Teor de matéria seca (sólidos totais): 10 gramas das polpas

previamente homogeneizadas foram colocadas em cadinho de alumínio e

submetidas a 65ºC em estufa à vácuo Tecnal modelo TE 395, até peso
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constante. A porcentagem de sólidos totais foi obtida pela diferença entre os

pesos inicial e final, conforme protocolo da AOAC (2012).

pH: foi determinado por potenciometria (AOAC, 2012) com o auxílio de

um pHmetro digital, por imersão direta do eletrodo nas polpas homogeneizadas.

Acidez titulável: 10 gramas de polpa in natura homogeneizada foram

diluídas com água destilada até um volume de 50 mL e titulados com

NaOH 0,1 utilizando-se 3 gotas de fenolftaleína como indicador, conforme a

metodologia descrita no AOAC (2012).

2.3. Determinação de compostos bioativos
Ácido ascórbico: foi determinado por cromatografia líquida de alta

eficiência (CLAE), em cromatógrafo marca Shimadzu Proeminence equipado

com bombas LC-20AT e detector SPD-M20A Diode Array, utilizando-se a

técnica descrita na literatura por Benlloch et al. (1993), com modificações

realizadas por Pereira et al. (2006). Os resultados foram expressos em mg de

ácido ascórbico/100 gramas de polpa.

Carotenoides totais: foram avaliados nas amostras frescas, após

extração e quantificados por espectrometria a 450 nm, segundo protocolo

proposto por Rodriguez-Amaya (2001). Os resultados foram expressos em μg

de carotenoides / 100 gramas de polpa.

Compostos fenólicos totais: foram preparados extratos etanólicos de

acordo com a metodologia proposta por Park et al. (1998). O teor de compostos

fenólicos foi determinado pelo método espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau

(SINGLETON et al.,1999), utilizando ácido gálico como padrão de referência.

Os resultados foram expressos em mg equivalente em ácido gálico (EAG) / 100

g amostra seca (MINUSSI et al., 2003).

Análise estatística: O delineamento experimental foi inteiramente

casualisado com esquema fatorial 3 a 2 (3 estádios de maturação e 2 épocas

de avaliação). Os estádios de maturação corresponderam, a frutos verdes,

semi-maduro e maduros. As épocas de avaliação corresponderam a 0 e 150

dias de armazenamento congelado. Os dados qualitativos foram analisados

pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade (FERREIRA, 2014).
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas Tabelas 1 e 2 constam os valores de acidez titulável, pH, sólidos

solúveis, umidade e cor de polpa pasteurizada de cagaita em três estádios de

maturação sendo madura, semi-madura e verde, respectivamente.

Tabela 1 - Valores de SST (oBrix), Umidade, pH, ATT da polpa de frutos de
cagaiteira em três estádios de maturação e dois tempos de armazenamento.

VARIÁVEIS TEMPO
ESTÁGIO DE MATURAÇÃO

MADURO SEMI-MADURO VERDE

Sólido solúveis
(°Brix)

0 8,06aA 7,46aA 8,36aA

150 8,33aA 7,60aA 8,56aA

Umidade
(g/100g)

0 84,34aA 84,53aA 85,40aA

150 85,99aA 86,61aA 86,01aA

pH
0 2,72abB 2,78aB 2,55bB

150 3,12aBA 3,10aA 3,08aA

Acidez titulável
(mg/L)

0 0,46bB 0,47bA 0,52aB

150 0,65bA 0,37cB 0,72aA
Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha e maiúsculas na coluna
não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05).

Os teores de sólidos solúveis totais e a umidade dos frutos nos três

diferentes estádios de maturação não variaram durante o armazenamento

congelado por 150 dias e também não apresentaram variação estatística

significativa (p>0,05) entre os três estádios de maturação.

A acidez total titulável (ATT) das polpas de cagaitas nos três estádios

de maturação diferiram significativamente (p<0,05) quando se comparou o

início e o final do período de armazenamento. Houve aumento da ATT nas

polpas provenientes dos frutos maduros e verdes, enquanto a ATT da polpa

proveniente dos frutos semi-maduro apresentou declínio.

As polpas oriundas dos frutos verdes apresentaram pH inferior e ATT

superior às demais polpas tanto no tempo inicial e também ao final dos 150

dias de armazenamento congelado. Os valores de pH encontrados foram

inferiores aos citados por Duarte et al. (2017), relativos à frutos de cagaita in

natura procedentes de Sete Lagoas-MG.

Um dos principais parâmetros considerados para a avaliação da
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qualidade do processamento dos frutos é a cor, é ela quem geralmente indica

o estádio de maturação. A avaliação instrumental dos frutos é importante para

avaliar a variação e correlacionar os tipos de pigmentos existentes para o

estudo da cor nos frutos (CHITARRA; CHITARRA, 2005).

A cor, pelo sistema CIELAB (L, a, b), possui um único ponto onde é

encontrado no espaço tridimensional esférico, tendo três eixos

perpendiculares, o eixo “L” (luminosidade) varia do preto (0%) ao branco

(100%); o eixo “a”, do verde (-a) ao vermelho (+a) e o eixo “b”, do azul (-b) ao

amarelo (+b) (HUNTERLAB,1998).

Os valores da luminosidade (L) das polpas, independentes do estádio

de maturação, não variaram durante o armazenamento (Tabela 2). Já a polpa

procedente de frutos maduros apresentou luminosidade inferior em ambos

períodos de avaliação, ou seja, tanto no início quanto no final do

armazenamento.

No parâmetro a*, os valores das polpas de cagaita nos três estádios de

maturação e nos períodos iniciais e finais de armazenamento apresentaram

valores negativos, variando de -6,01 a -7,23, em todo o período de

armazenamento, demostrando a predominância da cor verde mais acentuada

para as polpas de frutos verdes e semi-maduros. A polpa do fruto maduro, não

apresentou variação de a* em relação ao tempo de armazenamento.

Em relação aos valores da intensidade do amarelo (+b*), o tempo de

armazenamento influenciou apenas a polpa de frutos semi-maduros, onde

observou-se uma diminuição significativa dessa característica aos 150 dias de

armazenamento. A polpa das cagaitas semi-maduras também apresentou os

maiores valores de *b tanto no início quanto no final do período de

armazenamento.
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Tabela 2 - Valores de cor (L, a*, b*) da polpa de cagaita madura em dois

tempos de armazenamento.

VARIÁVEIS TEMPO
ESTÁGIO DE MATURAÇÃO

MADURO
SEMI-

MADURO VERDE

L
0 42,53bA 53,07aA 51,69aA

150 42,40bA 50,42aA 49,79aA

a*
0 -6,22bA -7,20aA -7,23aA

150 -6,01bA -6,84aA -6,56aB

b*
0 23,26bA 28,51aA 19,51cA

150 20,57bA 24,39aB 19,02bA
Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha e maiúsculas na coluna
não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade (P>0,05).

Para o conteúdo de carotenoides, não houve variação significativa (p>

0,05) durante o armazenamento e nem entre as polpas de cagaita procedentes

dos três estádios de maturação (Tabela 3). Agostini-Costa et al. (2003) ao

estudarem o efeito do congelamento na polpa de acerola, relataram uma

considerável retenção dos carotenoides após o congelamento e a estocagem

durante 11 meses. Rodriguez-Amaya (1997) atribui que quando frutas e

vegetais são cortados ou desintegrados ocasiona a exposição dos

carotenoides ao oxigênio e contato com enzimas que catalisam o processo de

oxidação. Provavelmente o acondicionamento em tubos diminuiu à exposição

de oxigênio e o congelamento imediato reduziu a velocidade das reações

enzimáticas, possibilitando a retenção do conteúdo de carotenoides no

presente estudo. Bedetti et al. (2013) em seus estudos com néctar de cagaita,

também observaram estabilidade no conteúdo de carotenoides e sugeriram

que a causa principal deste resultado poderia estar relacionada ao meio ácido

e às baixas temperaturas, sendo o controle da temperatura importante

instrumento para prolongar a vida-de-prateleira e manter a qualidade de

produtos alimentícios.

Ao comparar os três estádios de maturação, o conteúdo de vitamina C

foi significativamente superior na polpa de cagaita verde (101,73 mg/100 g)

quando comparadas às polpas de cagaitas maduras e semi-maduras, que não
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diferiram entre si. O período de armazenamento não influenciou o conteúdo de

vitamina C apenas na polpa dos frutos maduros (Tabela 3). Maranhão (2010)

em seus estudos com acerola justifica o decréscimo do ácido ascórbico,

devido a sua oxidação a ácido dehidroascórbico pouco antes do fruto alcançar

seu amadurecimento completo, quando processos bioquímicos começam a

gerar maior número de substâncias oxidadas, reduzidas então pela ação

antioxidante do ácido L-ascórbico, o que pode explicar a maior concentração

deste componente na polpa oriunda de frutos verdes, quando comparada as

polpas provenientes de frutos com estádios de maturação mais avançados.

Tabela 3 - Valores dos teores de carotenoides, ácido ascórbico e compostos

fenólicos em polpa pasteurizada de cagaita em três estádios de maturação

(madura, semi-dura e verde) durante o armazenamento congelado (-18ºC).

VARIÁVEIS TEMPO
ESTÁGIO DE MATURAÇÃO

MADURO SEMI-MADURO VERDE

Carotenoides
(g/100g-1)

0 4,77aA 3,74aA 4,12aA

150 2,68aA 3,24aA 3,37aA

Ácido ascórbico
(mg/100g)

0 53,38bA 53,60bA 101,73a
A

150 53,27bA 51,06cB 63,02aB

Compostos Fenólicos
(mgGAE100g-1)

0 84,85bA 117,42aA 114,96a
A

150 23,61aB 28,95aB 29,58aB
Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna
não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0,05).

A polpa de cagaita madura foi a que apresentou maior estabilidade de

ácido ascórbico em 150 dias de armazenamento, pois não sofreu redução

significativa, enquanto as polpas de cagaita semi-madura e verde

apresentaram retenção de 96,27% e 25,73% de ácido ascórbico durante o

armazenamento. Brunini et al. (2003) também relataram a diminuição dos

teores de vitamina C em polpa de goiaba congelada. Apesar da diminuição do

conteúdo de vitamina C, devido ao processamento congelado, as polpas nos

três estádios de maturação apresentaram uma importante quantidade dessa
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vitamina. Cabe ressaltar que as concentrações retidas em todos os estádios

de maturação foram superiores à quantidade diária recomendada de ácido

ascórbico (45mg/100g para adultos) (BRASIL, 2005).

Os compostos fenólicos das polpas de cagaita semi-madura e verde

apresentaram inicialmente os maiores conteúdos de compostos fenólicos

(117,93 e 114,95 mgGAE100g-1, respectivamente) (Tabela 3). Os compostos

fenólicos estão relacionados ao desenvolvimento dos vegetais, podendo variar

com o grau de maturação, com o menor requerimento da síntese destes

metabólitos no vegetal e ainda com os fatores ambientais (ALVES, 2013).

Fawole e Opara (2013) atribuem a diminuição do conteúdo dos compostos

fenólicos durante a maturação dos frutos à oxidação dos polifenóis pelas

polifenoloxidases e interrupção da biossíntese dos polifenóis.

Os valores iniciais de compostos fenólicos na polpa de cagaita

assemelham-se aos valores encontrados por Rocha (2011), em seu estudo

com cagaitas provenientes do estado de Goiás em dois estádios de maturação

maduro e verde, onde os teores de compostos fenólicos foram 111,00 e 90 mg

EAG 100g-1, respectivamente. Entretanto, os valores de polpa cagaita madura

neste estudo foram inferiores e da polpa verde superiores quando comparados

aos resultados reportados pelo autor.

As concentrações de compostos fenólicos totais apresentaram um

decréscimo ao longo do tempo de armazenamento congelado (-18°C) por 150

dias em todos os estádios de maturação, assim como Damiani et al. (2013) ao

estudar a polpa de araçá congelado (-18°C) constataram uma diminuição nos

fenólicos com valores iniciais e finais de 6,22 mg EAG 100g-1 para zero, ao

final de 6 meses.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As características umidade, sólidos solúveis e o teor de carotenoides das

polpas procedentes de cagaitas com diferentes graus de maturação não

variaram ao longo do de 150 dias de armazenamento a -18ºC. O pH e a acidez

titulável variam durante o armazenamento, contudo os produtos provenientes

dos frutos semi-maduros apresentaram maior estabilidade. Em relação ao

índice de cor, a polpa do fruto maduro foi a que apresentou coloração amarela
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mais intensa enquanto as polpas dos frutos semi-maduros e verdes

apresentaram coloração amarelo esverdeado.

Houve 100% de retenção dos carotenoides durante todo o período de

armazenamento das polpas congeladas provenientes dos frutos nos diferentes

estádios de maturação.

O ácido ascórbico (vitamina C) apresentou retenção acima de 96% nas

polpas dos frutos maduros e semi-maduros e de apenas 25,73% na polpa de

cagaita verde ao final do armazenamento.

As polpas provenientes de frutos semi-maduros e verdes foram as que

apresentaram maiores teores de compostos fenólicos durante todo o

armazenamento.

Os as polpas processadas a partir dos frutos da cagaiteira,

independente do estádio de maturação, sofrem influência do armazenamento,

contudo ainda assim é viável a produção e o armazenamento das polpas

congeladas.
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RESUMO
Dentre as várias espécies frutíferas do bioma cerrado, a cagaiteira (Eugenia
dysenterica DC) vem se destacando. Seus frutos são globulosos de coloração
amarelada, polpa com sabor acidificado sendo utilizado no consumo in natura
ou processados. Objetivou-se caracterizar frutos por amostragem de
populações de plantas existentes em três diferentes regiões de Minas Gerais:
Sete Lagoas (SL), Matozinhos (MT) e Três Marias (TM). Foram coletados 90
frutos maduros em cada região sendo 30 frutos de cada árvore de forma
aleatória. Os frutos foram caraterizados quanto a morfologia e avaliou-se a cor,
composição centesimal, parâmetros físico-químicos e os conteúdos de frutose,
glicose, carotenoides totais, compostos fenólicos totais e a capacidade
antioxidante. Os frutos apresentaram formato achatado, coloração amarelo-
esverdeada (parâmetros L*, a* e b*), pH entre 3,35 e 2,26, acidez titulável entre
0,42 e 0,73 g de ácido cítrico/100g de matéria fresca. Quanto a atividade
antioxidante os frutos exibiram valores relevantes apenas na maior
concentração do extrato metanólico (1000 µg/mL). Os frutos oriundos de
algumas regiões se destacaram em parâmetros isolados: frutos de Sete Lagoas
com alto teor de taninos, frutos de Matozinhos com menor valor de proteínas e
frutos de Três Marias com menor conteúdo de carotenoides totais. Nenhuma
das regiões estudas apresentou frutos que se sobressaíram em todos os
parâmetros avaliados.
Palavras-chave: Eugenia dysenterica, qualidade nutricional, compostos
fenólicos, carotenoides, atividade antioxidante.

1. INTRODUÇÃO
A cagaiteira (Eugenia dysenterica DC) pertence a família Myrtaceae e

seus frutos, conhecidos popularmente como cagaita são globulosos, de

coloração amarelo-pálido (Figura 1), apresentando de 1 a 3 sementes brancas

envoltas em polpa de coloração creme e de sabor ácido (Cardoso et al., 2011).

Os frutos medem em média de 3 a 4 cm de comprimento por 3 a 5 cm de

diâmetro e apresentam massa de 14 a 20 g por unidade (Rizzini, 1971; Naves

et al., 1995, Silva et al., 2001). A árvore pode alcançar até dez metros de altura
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por seis a oito metros de diâmetro de copa sendo que a frutificação acontece

de setembro a novembro, ocorrendo de 500 a 200 frutos por planta (Lorenzi et.

al., 2006).

Os frutos nativos do Cerrado possuem sabores sui generis e altos

valores de açúcares, proteínas, sais minerais, vitaminas do complexo B, ácidos

graxos e carotenoides, além de atrativos sensoriais (Silva et al., 2001; Bueno et

al., 2017). A espécie embora seja de autofecundação apresenta também

fecundação cruzada (Proença & Gibbs, 1994), indicando possibilidade de

variabilidade genética dentro das populações.

Figura 1- Frutos de cagaiteira utilizados na avaliação laboratorial (A) e

ainda na árvore (B).

De maneira geral os frutos de cagaitera são consumidos apenas

regionalmente na forma de produtos processados como sorvetes, licores, sucos

e doces diversos ou simplesmente in natura (Rodrigues et al., 2021; Silva et al.,

2021). Segundo Daza et al. (2017), os frutos são considerados uma boa fonte

de polifenóis, principalmente flavonoides e o extrato das folhas popularmente

denominado como garrafada das folhas, produz efeitos antidiarréicos, é

também utilizada no combate a cardiopatias (Almeida et al., 1994). Entretanto

dados referentes a composição química e aplicação tecnológica destes frutos

são escassos, tornando necessárias pesquisas científicas sobre o assunto.

O objetivo deste trabalho foi avaliar comparativamente as características

físico-químicas, composição centesimal, compostos bioativos (taninos,

fenólicos totais e carotenoides totais) e atividade antioxidante dos frutos de

cagaiteira (Eugenia dysenterica) provenientes de diferentes regiões do cerrado

mineiro.



ISBN 978-65-5941-373-7

291

2. MATERIAL E MÉTODOS
Os frutos da cagaiteira foram colhidos no estádio maduro em outubro de

2012 a partir de três diferentes plantas nativas nos municípios mineiros de Sete

Lagoas, Matozinhos e Três Marias. O municipio de Sete Lagoas está localizado

na Região Sudeste, Latitude 19º 27' 57" S e Longitude 44º 14' 48" W, altitude

de 761 m acima do nível do mar e área de 539 km2. Predomina, segundo a

classificação de Köppen, clima CWA, temperado úmido. A estação chuvosa vai

de outubro a março e a de estiagem vai de abril a setembro com índice médio

pluviométrico anual de 1403 mm. A maior parte apresenta vegetação típica dos

cerrados, com relevo plano a levemente ondulado. O municipio de Três Marias

situa-se na Região Sudeste, Latitude 18º 12' 23" S, Longitude 45º 14' 30" W,

Altitude 538 m acima do nível do mar e área de 2683,6 km2. Predomina,

segundo a classificação de Köppen, clima AW, tropical úmido com inverno seco.

É uma microrregião típica de cerrado. O municipio de Matozinhos situa-se na

Região Sudeste , Latitude 19º 33' 28" S, Longitude 44º 04' 53" W, altitude 812

m acima do nível do mar e área de 253,6 km2. Predomina, segundo a

classificação de Köppen, clima CWa, temperado úmido com inverno seco e

verão quente. È uma microrregião típica de cerrado.

Os frutos após colhidos foram transportados imediatamente sob

refrigeração para o Laboratório de Ciência e Tecnologia de Alimentos II da

Universidade Federal de São João del-Rei - Campus de Sete Lagoas MG, onde

foram realizadas as análises físicas e químicas. Para a avaliação foram

tomados 30 frutos aleatoriamente de cada uma das três plantas de cada

município e estes foram devidamente identificados por numeração. Foram

avaliadas as seguintes características dos frutos: coloração instrumental, razão

diâmetro transversal e longitudinal, massa, rendimento de polpa, proteínas,

lipídios, cinzas, matéria seca, sólidos solúveis totais, acidez titulável, pH,

carotenoides totais, compostos fenólicos totais, conteúdo de frutose, glicose e

capacidade antioxidante. A coloração dos frutos foi medida com o auxílio de um

colorímetro Konica Minolta, modelo CR. Esse colorímetro emprega o sistema

CIELAB e fornece os parâmetros L*, que indica luminosidade (claro/escuro); a*,

que indica a cromaticidade no eixo que vai da cor verde (-) para vermelha (+) e

b*, que indica a cromaticidade no eixo da cor azul (-) para amarela (+)
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(Hunterlab, 1996). Os resultados foram obtidos através da média das leituras

realizadas em três pontos distintos do fruto inteiro com a casca, que é uma

película fina variando da coloração verde à amarela.

O diâmetro longitudinal (DL) e transversal (DT) dos frutos foram medidos

com o auxílio de um paquímetro digital (ZAAS). A relação DL/DT foi feita com

base em Araujo et al, 2002 que assumiu para frutos de tomate os valores

DL/DT <1; DL/DT =1; DL/DT >1, respectivamente correspondentes a frutos com

formato achatado, redondo e oblongo. As determinações relacionadas às

massas dos frutos inteiros e das sementes foram efetuadas em balança

analítica (SHIMADZO AW220). O rendimento de polpa foi determinado por

diferença entre as massas dos frutos e as massas dos resíduos (sementes e

cascas) correspondentes. Sólidos solúveis totais, pH, matéria seca e acidez

titulável foram feitas segundo os protocolos descritos pela AOAC (2012). Para

determinar o teor de sólidos solúveis totais, colocou-se gotas do suco filtrado

sobre o prisma de um refratômetro digital (Reichert R2mini) com compensação

automática de temperatura. A determinação da matéria seca foi realizada em

estufa à vácuo com 70 ºC (Tecnal TE-220) até peso constante. O pH foi

determinado por imersão direta do eletrodo na polpa homogeneizada e a

acidez pelo método titulométrico. Os carotenoides totais, após extração, foram

quantificados por espectrofotometria a 450 nm (Rodriguez-Amaya et al., 1996),

e os resultados foram expressos em microgramas de carotenoides por grama

matéria fresca. A concentração de carotenoides totais foi calculada utilizando a

Equação 1

CT (µg carotenóides/g amostra) = (A x V x 104 / E1%1cm x m)
Equação 1

A = absorbância a 450 nm
V = volume final da amostra (mL)
m = massa da amostra (g)
E1%1cm = coeficiente de extinção do beta-caroteno em éter de petróleo = 2592.

A quantificação dos compostos fenólicos totais foi realizada através do

método de Folin-Denis, o qual envolve a redução do reagente por compostos

fenólicos da amostra com a formação de um complexo azul, cuja intensidade

aumenta linearmente a 760 nm (SWAIN & HILLLS, 1959). Em 0,5 mL de
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extrato foram adicionados 0,5 mL do reagente de Folin-Denis. Posteriormente,

adicionou-se 3 mL de água destilada e após 1 hora, 1 mL da solução de

carbonato de cálcio saturada foi adicionada. A leitura foi realizada em

espectrofotômetro a 760 nm. Os resultados foram calculados com base em

uma curva padrão (y = 0,0036x + 0,103) construída com o ácido gálico em

diferentes concentrações (2 a 100 µg/mL), com R2 = 0,997.

Os teores de glicose e frutose foram determinados por Cromatografia

Líquida de Alta Eficiência (CLAE), em cromatógrafo SHIMADZU equipado com

duas bombas modelo LC-10AD e detector de índice de refração modelo RID

10A. As condições cromatográficas e do preparo das amostras foram efetuados

de acordo com a metodologia utilizada por Macrae (1998) com modificações

(Pereira et al., 2005).

O conteúdo de taninos condensados foi determinado segundo a

metodologia descrita por Queiroz et al. (2002) que envolve a hidrólise ácida

com butanol acidificado com HCL (5%). Os resultados foram expressos em

miligramas catequina/100g amostra de matéria seca, com base em uma curva

padrão (y = 0,0039x + 0,0297) e R2 = 0,992.

Para a avaliação da atividade antioxidante foi utilizado o método

fotocolorimétrico do radical livre estável DPPH (1,1-difenil-2-picrilidrazila). Este

método se baseia no sequestro do radical 1,1-difenil-2-picrilhidrazila (DPPH)

pelos antioxidantes, que produz uma diminuição de absorção em 515 nm.

Quando uma solução de DPPH é misturada com uma substância que pode

doar um átomo de hidrogênio, a forma reduzida do radical gerado é

acompanhada de perda de cor (ALI et al., 2009).

Essa técnica consiste em adicionar 1mL do extrato em concentrações que

variam de 0,1 - 1000 μg/mL. A este foi adicionado 1 mL de uma solução

metanólica de DPPH (0,1 mM), a reação foi processada em 1 hora à

temperatura ambiente e ao abrigo de luz. Imediatamente, a absorção do DPPH

foi verificada em 515 nm em um espectrofotômetro UV-VIS Shimadzu Mini

1240. A capacidade de sequestrar radical livre foi expressa como percentual de

inibição de oxidação do radical e calculada aplicando-se a Equação 2

(ROESLER et al., 2007).
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% Inibição = ((ADPPH – AExtr)/ADPPH)*100
Equação 2

ADPPH = absorbância da solução de DPPH

AExtr = absorbância da amostra em solução

Todos os experimentos foram realizados em triplicata. Utilizou-se um

delineamento experimental inteiramente casualizados sendo cada uma das três

árvores considerada uma repetição. Os dados foram submetidos a análise de

variância pelo teste F e as médias comparadas pelo testre de Tukey com 5%

de probabilidade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não foram observadas diferenças significativas para a característica

DL/DT dos frutos e os valores ficaram em 0,75; 0,75 e 0,79, respectivamente

para os frutos originados dos municípios da região de Três Marias, Matozinhos

e Sete Lagoas. Estes valores caracterizam para estas regiões, frutos de

formato achatado (Araujo et al. 2002).

Foram observadas diferenças significativas para massa fresca dos frutos

procedentes de Três Marias, que apresentaram maior valor (Tabela 1),

caracterizando frutos de maior tamanho. Entretanto, observou que em termos

de percentagem de massa seca, os frutos da região de Matozinhos embora

menores, não diferiram estatisticamente dos frutos de Três Marias com valores

de 19,37% (Matozinhos) e 18,41% (Três Marias). Maiores valores de matéria

seca indicam frutos mais consistentes e o menor percentual de água implica

em maior rendimento para o processamento industrial da polpa. Por outro lado,

não foram observadas diferenças significativas para os teores de sólidos

solúveis totais, bem como para rendimento da polpa (Tabela 1). O maior

conteúdo de sólidos solúveis implica em maior rendimento do produto final,

sendo, portanto desejável. Não houve diferenças significativas para acidez

titulável cujos valores variaram de 0,42 a 0,73 g de ácido cítrico/100g de

matéria fresca, contudo, estes valores foram superiores aos encontrados por
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Roesler et al. (2007) para frutos coletados no cerrado goiano (26,4 ± 0,20) Por

outro lado, em termos de pH, observou-se que os frutos provenientes de

Matozinhos apresentaram valores mais baixos de pH (2,96) e não se diferiram

significativamente dos frutos provenientes de Três Marias (pH 3,11). Os frutos

de Sete Lagoas foram os que apresentaram maior pH (3,35), contudo não

foram significativamente diferentes dos provenientes de Três Marias, que

apresentaram valores de pH semelhantes aos frutos coletados em Matozinhos

(Tabela 1). Estes resultados permitem classificar os frutos procedentes de

todas as regiões como ácidos (Brasil, 2000). Todas as amostras apresentaram

pH superiores aos das cagaitas provenientes do cerrado goiano (pH 2,8),

relatados por Roesler et al. (2007) e (2,69) por Ribeiro (2011).

Tabela 1- Massa Fresca de Fruto (MF), Matéria Seca (MS), Sólidos Solúveis
Totais (SST), Rendimento (Rto), Acidez Total Titulável (AT), pH, Lipídio (Lip),
Proteína (Prot), Cinzas (CZ), Glicose (Gli) e Frutose (Fru) expressadas em
g/100g de polpa em base seca, avaliados em frutos de cagaiteira.

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ao
nível de 5% de probabilidade

A acidez total e o pH são parâmetros de grande relevância que

dependem do grau de maturação do fruto e também refletem na palatabilidade,

população de micro-organismos e estado de conservação do produto

processado.

Os teores de lipídios variaram significativamente de 1,66 a 2,69%

(Tabela 1), sendo menor valor verificado com os frutos provenientes da região

de Sete Lagoas. Estes valores foram superiores ao reportado por Ribeiro (2011)

para cagaitas de Goiás (0,36%). Esta diferença pode estar associada às

Locais

Características Avaliadas

MF

(g)

MS

(%)

SST
oBRIX

Rto

(%)

AT

(% ac.

cítrico)

pH Lip

(%)

Prot

(%)

CZ

(%)

Gli Fru

Sete Lagoas 10.82b 14,67b 7,14a 86.21a 0,61ab 3,35a 1,66b 13,89a 2,57ab 6,74a 17,52b

Três Marias 24.66a 18,41a 9,49a 87.65a 0,42b 3,11ab 1,85ab 13,46a 1,89b 10,58a 20,70a

Matozinhos 11.58b 19,37a 7,75a 86.59a 0,73a 2,96b 2,69a 10,23b 3,73a 7,17a 21,26a

Média 15,69 17,48 8,13 86,82 0,59 3,14 2,06 12,53 2,73 8,16 19,86

CV (%) 18,32 4,97 15,64 2,18 16,09 3,20 17,24 8,49 24,41 30,46 26,33
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diferenças da proporção de constituintes da parede celular que podem ter

origem nas variações edafoclimáticas entre o cerrado goiano e o cerrado

mineiro. Verificou-se (Tabela 1), que os frutos da região de Sete Lagoas e Três

Marias são mais protéicos em relação aos frutos da região de Matozinhos

enquanto os valores de cinzas foram significativamente maiores para os frutos

de Sete Lagoas e Matozinhos. O conteúdo de glicose foi semelhante para

todas as amostras analisadas e os frutos provenientes de Sete Lagoas

apresentaram conteúdo de frutose inferiores à demais regiões (Tabela 1).

Em termos de parâmetros de cor e brilho dos frutos observou-se

variação significativa no descritor acromático L* (luminosidade) apenas para os

frutos originários da região de Sete Lagoas (L* = 62,30) não havendo

diferenças significativas para os frutos das regiões de Matozinhos (L* = 59,24)

e Três Marias (L* = 58,90). Os valores de a* se ajustaram em -0,51 (Sete

Lagoas), -0,75 (Matozinhos) e -0,45 (Três Marias). Este parâmetro representa a

região que compreende do vermelho (+a*) até o verde (-a*), assim quanto

maiores os valores, mais vermelho o fruto e, pelo contrário, quanto mais

próximos de zero, mais verde é o fruto. Isto significa que embora tenha havido

variação estes ficaram próximos de zero representando frutos de coloração

esverdeada. Por outro lado, a análise do descritor cromático b*, que representa

o grau da cor amarela (+b*) até o grau da cor azul (-b*), observou-se que estes

foram todos positivos 49,03 (Sete Lagoas), 45,55 (Três Marias) e 44,11

(Matozinhos). A combinação dos três valores (L*, a* e b*) encontrados para os

frutos de cagaiteira das três regiões revelam frutos de coloração amarelo

esverdeada clara típico de frutos desta espécie com nuances para mais claro e

mais escuro. Entretanto, é importante observar que as variações observadas

nos frutos, provavelmente são devidas a diversos fatores como concentração

de carotenoides, clorofila e também incluindo as características ambientais

(características intrínsecas de cada região) e genéticas, devido ao genótipo das

plantas uma vez que a espécie, embora autógama, possui fecundação cruzada.

Na avaliação dos compostos bioativos dos frutos de cagaiteira coletados

nas três regiões observou-se diferenças significativas apenas para

carotenoides e taninos. Os frutos de Três Marias apresentaram os teores mais

baixos de carotenoides totais em relação aos frutos das outras regiões, o
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mesmo acontecendo para os teores de taninos, conforme apresentado na

Tabela 2.

Os compostos fenólicos são produtos secundários do metabolismo de

vegetais e atuam na proteção da planta contra condições adversas. Eles

contribuem para as características como adstringência, cor, flavour e também

para a estabilidade oxidativa da planta (Naczk e Shahidi, 2004). Os frutos

procedentes das três regiões de coleta apresentaram teores de compostos

fenólicos semelhantes, contudo, o teor de taninos condensados foi superior nos

frutos de Sete Lagoas, seguido pelos frutos de Matozinhos e Três Marias

(Tabela 2).

Tabela 2- Teor de compostos bioativos: taninos condensados (TC), compostos
fenólicos totais (CFT) e carotenoides totais (CT), avaliados em frutos de
cagaiteira.
Locais Características Avaliadas

TC

(mg catequina/100g base

seca)

CFT

(mg EAG/g base

seca)

CT

(μg/g matéria

fresca)

Sete

Lagoas

271,54a 303,42a 12,02a

Matozinhos 64,24b 305,90a 11,40a

Três

Marias

32,07c 292,93a 5,66b

Média 122,62 300,75 9,69

CV (%) 17,10 2,11 17,40

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ao
nível de 5% de probabilidade

As amostras exibiram atividades antioxidantes relevantes que apenas na

maior concentração de extrato testada (1000 µg/mL), conforme pode ser

observado na Tabela 3. Os frutos de Três Marias e Matozinhos apresentaram

potencial antioxidante semelhante, onde se destaca atividade sequestradora

nos extratos com maior concentração de amostra (1000 µg/mL) para os frutos

procedentes de Três Marias (93%) e Matozinhos (94 %). É interessante

ressaltar que esse resultado se compara com os padrões quercetina, ácido
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ascórbico e BHT, estes últimos muito utilizados na indústria alimentícia como

agentes antioxidantes. A amostra oriunda de Sete Lagoas, quando comparada

aos padrões e com as demais amostras apresentou baixo potencial

sequestrador de radicais livres, visto que até na maior concentração testada,

este exibiu em torno de 50% de atividade. Porém vale a pena ressaltar que

apesar de apresentar atividade inferior aos padrões utilizados, essa amostra

apresenta 50 % de capacidade de sequestro de radicais livres, sendo assim,

pode-se considerar que esta amostra apresenta boa capacidade, sendo sua

atividade comparada ao antioxidante sintético BHT, na concentração de 100

µg/mL.

Tabela 3- Resultado para atividade antioxidante avaliados em frutos de
cagaiteira.

Espécies Vegetais
Concentrações

1000 µg/mL (%) 100 µg/mL (%) 10 µg/mL (%)

Sete Lagoas 49 7 0

Três Marias 93 11 0

Matozinhos 94 13 0

Padrão Quercetina 95,3 93,4 91,3

Padrão Rutina 88 86,4 0,84

Padrão Ácido Ascórbico 93,3 95,6 92,7

Padrão BHT 100 52,1 43,6

Apesar dos frutos procedentes de Sete Lagoas exibirem menor

capacidade antioxidante, eles apresentaram os maiores teores de taninos

condensados e de carotenoides quando comparados com as demais regiões.

Também apresentaram o conteúdo de compostos fenólicos totais semelhantes

aos frutos de Três Marias. Este resultado corrobora os estudos de Oliveira

(2005) e Zielinski & Kozlowka (2000) que demonstram que pode não haver

correlação entre a atividade antioxidante e o conteúdo fenólicos de extratos de

diferentes vegetais. Esse mesmo fato foi relatado por Kahkonen et al. (1999) e

Maillard & Berset (1995). Isso indica que podem existir outras substâncias

bioativas, além das que foram quantificadas neste estudo, que podem estar

agindo como sequestradoras de radicais livres.
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4. CONCLUSÃO
As características físico-químicas, capacidade antioxidante e composição

centesimal revelaram informações importantes de caracterização pós-colheita

de frutos de cagaiteira nativos do cerrado mineiro, visto que possuem uma

baixa valorização econômica e a cada dia sua produção vem perdendo espaço

para práticas agropecuárias mais lucrativas para os proprietários das terras.

Nenhuma das regiões estudas apresentou frutos que se sobressaíram em

todos os parâmetros avaliados. Entretanto os frutos de Sete Lagoas

apresentaram alto teor de taninos e menor concentração de frutose. Os frutos

de Matozinhos apresentaram menor valor de proteínas e os de Três Marias

menor conteúdo de carotenoides totais. Além disso, os resultados obtidos

contribuirão para comparações futuras em estudos que envolvam a elucidação

dos efeitos de alternância de produção, a estabilidade temporal das médias das

características dos frutos de Eugenia dysenterica DC das regiões avaliadas e

que poderão contribuir de alguma forma para uma aplicação economicamente

viável e ambientalmente correta agregando valor a frutíferas pouco exploradas

e preservando o bioma.
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