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RESUMO
MOREIRA,

Beatriz

Godoy

Martins;

PESENTI,

Mariane

Carolina.

Microencapsulamento por spray dryer de antocianinas extraídas do bagaço de
uva BRS Violeta (Vitis labrusca). 55 f. TCC (Curso de Química), Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2018.
As antocianinas são moléculas conhecidas por apresentarem forte coloração que
pode ir do vermelho ao azul. São largamente disseminadas na natureza estando
presentes em vários frutos, vegetais, flores e folhas. Esses compostos, quando
extraídos, podem agregar valor a diversos alimentos e produtos, sendo introduzidos
na forma de corante natural. Com esse objetivo, procedeu-se a extração,
microencapsulação e secagem por spray dryer das antocianinas presentes no bagaço
da uva BRS Violeta. O microencapsulado obtido foi submetido a análises físicoquímicas, estruturais e análises de sua atividade antioxidante. As microcápsulas
obtidas

apresentaram

baixos

teores

de

umidade,

atividade

de

água

e

higroscopicidade, evidenciando sua estabilidade se armazenadas corretamente, além
da preservação de suas características, sugerindo uma prolongada vida de prateleira.
A quantidade de antocianinas encontradas variou de 368,41 a 835,28 (mg 100 g-1) e
a atividade antioxidante se mostrou bastante elevada. Foi possível verificar a presença
de antocianinas nas microcápsulas através das bandas de absorção presentes nos
espectros de infravermelho, assim como a eficiência de microencapsulação através
das micrografias eletrônicas de varredura. Portanto, a técnica utilizada para obtenção
destas microcápsulas foi satisfatória e possui potencial para aplicação na indústria
cosmética e alimentícia.
Palavras-chave: Atomização, antioxidante, compostos fenólicos, corante natural.
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ABSTRACT

Anthocyanins are molecules known to have strong staining that can range from red to
blue. They are widely disseminated in nature being present in various fruits,
vegetables, flowers and leaves. These compounds, when extracted, can add value to
various foods and products, being introduced as a natural dye. For this purpose, the
extraction, microencapsulation and drying by spray dryer of the anthocyanins present
in the BRS Violeta grape marc were carried out. The obtained microencapsulation was
submitted to physical-chemical, structural analysis and analysis of its antioxidant
activity. The microcapsules obtained presented low moisture content, water activity
and hygroscopicity, evidencing their stability if stored properly, besides the
preservation of their characteristics, this suggests a prolonged shelf life. The amount
of anthocyanins found ranged from 368.41 to 835.28 (mg 100 g -1) and the antioxidant
activity was very high. It was possible to verify the presence of anthocyanins in the
microcapsules through the absorption bands present in the infrared spectra, as well as
the efficiency of microencapsulation through the scanning electron micrographs.
Therefore, the technique used to obtain these microcapsules was satisfactory and has
potential for application in the cosmetic and food industry.

Keywords: Atomization, antioxidant, phenolic compounds, natural coloring.
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1 INTRODUÇÃO
Anualmente são geradas toneladas de resíduos agroindustriais provenientes
da vitivinicultura e também da elaboração de sucos, estimativa que corresponde a
16% da uva processada. A maior parte desse material não tem destino específico, o
que origina um problema ambiental. Entretanto, em função da composição desse
resíduo, ele é utilizado na alimentação animal e compostagem para obtenção de
adubo orgânico.
Também são realizadas pesquisas de cunho tecnológico, como por exemplo, a
obtenção de farinha do bagaço de uva que é utilizada no desenvolvimento de novos
produtos, além da produção de pellets que são utilizados como combustível para
produção de energia. Essas ações trazem benefícios ao meio ambiente e garantem a
sustentabilidade da vitivinicultura, uma vez que seus resíduos são utilizados para
outros fins.
Esse subproduto é rico em compostos fenólicos, possui potencial antioxidante
e utilização promissora devido as importantes características funcionais para a saúde
humana.
Do bagaço de uva, podem ser extraídas as antocianinas, que são pigmentos
naturais capazes de substituir corantes industrializados, tornando-se uma opção de
destino para todo o montante de resíduo produzido.
As antocianinas por sua vez, são pouco estáveis, sendo necessária a
introdução da técnica de microencapsulamento, onde as partículas do pigmento, ou
outro material sólido, são revestidos por um agente encapsulante que irá protegê-los
da degradação da cor pela luz e/ou por processos oxidativos.
O diferencial deste trabalho, além da microencapsulação do corante obtido, é
a utilização do bagaço da uva BRS Violeta, cultivar lançada pelo programa de
melhoramento genético da Empraba Uva e Vinho localizada em Bento Gonçalves –
Rio Grande do Sul. Por ser relativamente nova, essa uva é pouco estudada,
consequentemente, seus subprodutos também.
Com o propósito de contribuir para que as antocianinas microencapsuladas
passem a possuir alto valor agregado, o presente trabalho tem o objetivo de extraí-las
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do bagaço de uva BRS Violeta; caracterizá-las segundo aspectos físico-químicos e
estruturais e determinar seu potencial antioxidante.
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2 OBJETIVOS
2.1 GERAL


Extrair e microencapsular as antocianinas presentes no bagaço de uva BRS
Violeta e obter microcápsulas através de secagem por Spray Dryer.

2.2 ESPECÍFICOS


Avaliar como os parâmetros físico-químicos são afetados quando se varia a
concentração do agente encapsulante.



Quantificar as antocianinas totais presentes nos corantes microencapsulados.



Analisar

os

aspectos

físico-químicos

e

estruturais

do

coproduto

microencapsulado.


Determinar o potencial antioxidante do corante microencapsulado bem como
do extrato de antocianinas liofilizado.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO
3.1. UVA
A uva, fruto da videira, já era mencionada por egípcios, fenícios, gregos e
romanos por seu uso medicinal e ritualístico. Esses povos empregavam o calor para
concentrar o mosto e permitir sua conservação e posteriormente, o mesmo era
utilizado como adoçante e como bebida (CAMARGO, 2014).
A uva pertence ao gênero Vitis que é constituído por mais de 60 espécies.
Destas, destacam-se quatro tipos, a Vitis vinífera é a espécie mais cultivada no
mundo, tanto em uvas para vinho como também uvas de mesa. As cultivares desta
espécie também são conhecidas como uvas finas. Em segundo lugar encontra-se a
Vitis labrusca, cujos cultivares são mais consumidas in natura e são utilizadas para
processamento, em especial na elaboração de sucos de uva. Já a Vitis bourquina e a
Vitis rotundifolia são espécies de cultivo mais limitado, as cultivares destas espécies
são conhecidas como uvas comuns (RITSCHEL et al., 2015).
As uvas comuns representam mais de 80% da produção brasileira de uvas para
processamento, sendo o cenário varietal brasileiro composto por cerca de 40
cultivares entre labruscas, bouquinas e híbridas interespecíficas (RITSCHEL et al.
2015).
As primeiras variedades de uvas foram introduzidas no Brasil pelos
portugueses, eram uvas finas cultivadas e selecionadas por europeus, porém, a
viticultura brasileira só se consolidou em meados do século XIX, com a introdução da
cultivar americana Isabel (Vitis labrusca) pelos italianos. O melhoramento genético
tem contribuído para o avanço e desenvolvimento do setor vitivinícola através da
obtenção de cultivares que se adaptam as condições climáticas brasileiras e resistem
a doenças e pragas (CAMARGO, MAIA, RITSCHEL, 2010).
3.1.2. Uva BRS Violeta
A uva BRS Violeta foi desenvolvida pelo programa de melhoramento genético
da Embrapa Uva e Vinho, obtida através do cruzamento da ‘BRS Rúbea’ x ‘IAC 1398-
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21’ em 1999, porém, sendo lançada apenas em 2006. Essa cultivar híbrida é do tipo
labrusca, apresenta alto teor de açúcares, elevada coloração e alta produtividade. Em
condições normais de cultivo, pode atingir de 25 a 30 toneladas por ha-1 (CAMARGO,
MAIA, NACHTIGAL, 2005).
Essa cultivar apresenta maior resistência em relação às doenças fúngicas, e
consequentemente, possui boa adaptação para cultivo na região sul do Brasil, onde a
maturação das uvas coincide com o período de chuvas. A ocorrência de cachos soltos
(Figura 1) é de grande importância, pois permite uma aeração maior durante a
maturação, resultando na menor incidência de podridões de cachos (MAIA et al.,
2013).

Figura 1 - Cachos soltos da uva BRS Violeta
Fonte: MAIA (2013)

A uva BRS Violeta pode ser utilizada tanto para a elaboração de vinho tinto de
mesa, quanto para a elaboração de suco, e ainda, devido a sua forte coloração, sua
utilização é indicada em corte na produção de vinhos e sucos elaborados a partir das
cultivares tradicionais Isabel e Concord agregando-lhes mais cor (CAMARGO, MAIA,
NACHTIGAL, 2005).
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3.2. SUCO DE UVA
Segundo Rizzon e Meneguzzo (2007), suco de uva é um líquido límpido ou
turvo, extraído da uva através de processos não fermentados, não alcoólicos, de cor,
aroma e sabor característico. Quanto à cor, pode ser classificado como tinto, rosado
e branco; quanto ao aroma e sabor, devem ser próprios da uva que deu origem ao
suco, e quanto ao processamento, podem ser classificados da seguinte maneira:


Suco de uva integral: É o suco apresentado na sua concentração e
composição natural, não sendo permitida a adição de outro tipo de açúcar;



Suco de uva concentrado: É o suco parcialmente desidratado, com no
mínimo 65 ºBrix em sólidos solúveis totais;



Suco de uva desidratado: É o suco apresentado na forma sólida, obtido pela
desidratação, com teor de umidade máximo de 3%;



Suco de uva adoçado: É o suco com adição de açúcar;



Suco de uva reprocessado: É o suco obtido pela diluição do concentrado ou
desidratado, até sua concentração natural.
Sob o aspecto nutricional, o suco é comparado com a própria uva, pois em

ambas as composições encontram-se açúcares, minerais, ácidos, vitaminas e
compostos fenólicos. Desse modo, somando o valor nutricional com as características
organolépticas (cor, odor e sabor), o suco de uva é uma provisão que acaba
contribuindo na dieta alimentar (RIZZON, MENEGUZZO, 2007; RIZZON, MANFROI,
MENEGUZZO, 1998).
Os sucos em geral podem ser elaborados com as mais diversas espécies de
uvas, sendo que cada uma possui suas propriedades características. Segundo Maia
et al. (2013) o suco da uva BRS Violeta é muito rico em compostos fenólicos, que são
substâncias funcionais benéficas à saúde.
3.3. COMPOSTOS FENÓLICOS
Os compostos fenólicos pertencem a uma classe de compostos que incluem
uma grande diversidade de estruturas, simples e complexas, que apresentam pelo
menos um anel aromático com uma ou mais hidroxilas (SIMÕES, 2010). Podem ser
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classificados em flavonoides (flavonóis, flavonas, antocianinas, etc.) e nãoflavonoides (ácidos benzóicos, ésteres tartáricos, entre outros) (CABRITA, SILVA,
LAUREANO, 2003; LOPES, 2013).
Esses compostos possuem alto poder antioxidante e são responsáveis pela cor,
corpo e adstringência dos sucos e vinhos, tornando-se elemento de fundamental
importância nas características dos mesmos. A principal

classe

de

compostos

fenólicos encontrados nas uvas, são os flavonoides, presentes na polpa, casca e
sementes (LOPES, 2013). As antocianinas localizam-se na película e nas três ou
quatro primeiras camadas da hipoderme e também na polpa das uvas (CABRITA,
SILVA, LAUREANO, 2003).
3.3.1. Antocianinas
A palavra antocianina deriva das palavras gregas anthos que significa flor e
kianos que significa azul e está entre os grupos mais importantes de pigmentos
vegetais hidrossolúveis. As antocianinas estão presentes nas mais variadas partes
das plantas, porém, são mais encontradas em flores e frutos e são responsáveis pela
maioria das cores violeta, azul e vermelho (MARKAKIS, 1982).
As antocianinas fazem parte do grupo dos flavonoides, compostos fenólicos
que são caracterizados pela presença do cátion flavilium. Estruturalmente, podem ser
encontradas sob duas formas: na forma ligada ou glicona (ligada a uma ou mais
moléculas de açúcar) denominada antocianina, e na forma livre ou aglicona (sem
açúcar) chama-se antocianidina (SAUTTER et al., 2005).
Segundo Francis (2000), antocianidinas livres são raramente encontradas em
plantas, ocorrendo comumente glicosiladas com açúcares que estabilizam a molécula.
A glicolisação pode ocorrer em várias posições, sendo observada com maior
frequência na posição 3, e uma segunda glicolisação pode ocorrer nas posições 4, 5
e 7 (MARKAKIS, 1982).
A presença de um ou mais grupos acilas na molécula inibe a hidrólise do cátion
flavilium para formar a base do carbitol (incolor), resultando em pigmentos menos
sensíveis às mudanças de pH, mantendo assim sua coloração em meio levemente
acidificado a neutro (BRIDLE, TIMBERLAKE 1997).
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Na Figura 2 é apresentada a estrutura química das antocianinas e suas
possíveis substituições glicosídicas e acilações.

Figura 2 - Estrutura química das antocianinas e suas possíveis acilações.
Fonte: MALACRIDA (2006)

A cor das antocianinas varia conforme sua estrutura química e as condições
físico-químicas do meio, geralmente a cor varia do rosa ao azul com o aumento dos
grupos hidroxilas; e do azul ao rosa quando os mesmo são substituídos por grupos
metóxi. Existem aproximadamente 400 antocianinas diferentes, as quais encontramse em várias famílias de plantas, flores e frutas (KONG et al., 2003; MARKAKIS,
1982).
Na Tabela 1 estão exemplificadas algumas antocianinas encontradas mais
frequentemente e sua fonte de obtenção.
Tabela 1- Antocianinas em alimentos
Fonte: MALACRIDA (2006)

Antocianinas

Fonte
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Cianidina-3-glicosídio
Cianidina-3,5-diglicosídio
Peonidina-3-glicosídio
Malvidina-3-glicosídio
Malvidina-3,5-diglicosídio
Cianidina-3-galactosídio
Cianidina-3-p-cumarilsoforosídio-5-glicosídio
Pelargonidina-3-soforosídio-5glicosídio
Pelargonidina-3-glicosídio
Delfinidina-3,5-diglicosídio

Uva, vinho, cereja, jambolão, morango, amora,
maçã, azeitona
Uva, vinho, cereja, figo, marmelo
Uva, vinho, cereja, jabuticaba
Uva, vinho
Uva, vinho, feijão, inhame
Maçã, cacau
Repolho roxo

Delfinidina-3-cafeoilglicosídio-5glicosídio
Petunidina-3-glicosídio

Rabanete
Morango, tamarindo
Berinjela, feijão, uva, romã
Berinjela
Uva, vinho, feijão, mirtilo, laranja

Além de conferir cor, que ajuda na polinização e dispersão de sementes, as
antocianinas ainda desempenham outras funções, como proteção à ação da luz,
mecanismos de defesa, função biológica, e ainda apresentam propriedades
farmacológicas (LOPES, et al 2013).
Apesar de largamente disseminadas na natureza, são poucas as fontes
comercialmente utilizáveis de antocianinas. Entre as fontes existentes, pode-se citar
o resíduo da fabricação de vinho e de suco de uva como a fonte principal
(MALACRIDA, 2006).
3.4. BAGAÇO DA UVA
O bagaço, na vitivinicultura, representa um problema ambiental em função da
quantidade produzida, aproximadamente 20% do volume total processado para sucos
e vinhos é gerado em um curto intervalo de tempo. Esse resíduo contém uma
variedade de espécies biologicamente ativas que são desperdiçadas, como
antioxidantes e ácidos graxos (BUSTAMANTE et al., 2008; CAMPOS, 2005). Segundo
Alonso et al. (2002) a recuperação destes compostos antioxidantes poderia
apresentar um avanço significativo na manutenção do equilíbrio do meio ambiente.
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Os subprodutos da uva oferecem possibilidade de uso na alimentação animal,
principalmente na forma de silagem e também na produção de fertilizantes. Na
indústria alimentícia, esse material pode ser utilizado para elaboração de farinhas e
as antocianinas que são extraídas do bagaço, se mostram um importante substituinte
aos corantes artificiais, atendendo um público cada vez mais disposto a consumir
alimentos isentos de produtos químicos sintéticos, dando preferência ao natural e ao
saudável (GALLON et al., 2015; TEIXEIRA, STRINGHETA, OLIVEIRA, 2008).
Souza et al. (2013), realizaram estudos sobre o aproveitamento dos
subprodutos da uva Bordô para obtenção de pigmentos. Concluíram através da sua
pesquisa que o material obtido apresenta capacidade antioxidante e antimicrobiana,
além da presença de compostos fenólicos totais e proantocianidinas, as quais
possuem atividade biológica reconhecida.
Maia et al. (2013), estudando novas cultivares brasileiras de uvas para
elaboração de suco, encontraram um valor de antocianinas totais de 17731,90 mg L-1
no suco da BRS Violeta, indicando assim seu alto teor de compostos fenólicos.
O desenvolvimento de subprodutos de uva como ingrediente alimentício foi
analisado por Lopes et al. (2013), que elaborou uma farinha, a qual foi utilizada na
produção de biscoitos tipo cookie. Esse produto apresentou elevada propriedade
bioativas altas e apresentou resultado positivo para a atividade antioxidante.
Já em estudos sobre a influência do solvente no conteúdo final de antocianinas
e atividade antioxidante, Rockenbach et al., (2008), estudaram extratos do bagaço
das uvas Tannat e Ancelota, onde concluíram que os compostos fenólicos totais são
extraídos em maior quantidade, quando a acetona é utilizada como solvente (50 e
70%) e as antocianinas, quando o etanol é utilizado (50 e 70%), indicando assim, que
o teor obtido dos compostos de interesse está diretamente ligado à escolha do
solvente extrator.
Soares et al. (2008), estudaram os compostos fenólicos e atividade antioxidante
da casca das uvas Niágara e Isabel, e concluíram que o melhor solvente extrator para
compostos fenólicos foi acetona 75%, e que o método de DPPH apresentou valores
elevados quando comparados ao método ABTS.
A atividade antioxidante e o conteúdo fenólico do resíduo agroindustrial da
produção de vinho foram estudados por Cataneo et al. (2008), que constataram uma
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melhor atividade quando os extratos foram secos a 45 ºC, apresentando um teor mais
elevado de compostos fenólicos e de flavonóis totais.
Valduga et al. (2008), estudando a extração, secagem por atomização e
microencapsulamento de antocianinas de bagaço da uva Isabel, obtiveram êxito
utilizando dois agentes encapsulantes simultaneamente, a maltodextrina e goma
arábica, com uma concentração de antocianinas de 300 mg 100 g-1 de bagaço de uva.
3.5. EXTRAÇÃO DE ANTOCIANINAS POR DIÓXIDO DE ENXOFRE (SO2)
O dióxido de enxofre é muito utilizado na prevenção do escurecimento e
crescimento microbiológico, porém, acaba promovendo a descoloração das
antocianinas. Apesar dessa característica, o mesmo é utilizado para a extração, pois
facilita a ruptura das células que contêm as antocianinas, e em seguida, a cor pode
ser reconstituída por acidificação ou aquecimento do produto para remover o dióxido
de enxofre (MEZAROBA, 2001).
Soluções de metabissulfito de sódio formam SO2.H2O, HSO3- e SO32- na
presença de água, gerando o ânion HSO3-, que atua na extração das antocianinas. O
mecanismo exato pelo qual o SO2 melhora a extração não é conhecido
completamente, mas uma hipótese é de que a interação das antocianinas e flavonóis
com o ânion HSO3- levaria a uma melhora na difusão dos compostos através da
parede celular da matriz vegetal, e a um aumento da solubilidade dos pigmentos
(SILVA, 2011).
Mezaroba (2001), estudou a extração de antocianinas de casca de uva Isabel,
e obteve o melhor resultado de extração utilizando SO2 na concentração de 1200 ppm.
Cacace e Mazza (2002) obtiveram resultados similares com a extração de
antocianinas de groselha por meio de água sulfurada, com os maiores rendimentos
nas concentrações de 1000 a 1200 ppm de SO2.
Já Ayed et al., (1999), estudaram a melhoria do rendimento de antocianinas e
prolongamento de vida de prateleira do bagaço de uva, e observaram que o melhor
rendimento se obteve com SO2 a 2000 ppm.
3.6. MICROENCAPSULAMENTO
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A microencapsulação é uma tecnologia que permite o revestimento fino de
partículas sólidas com um filme protetor. Na indústria alimentícia, essa técnica tem
solucionado limitações no emprego de produtos, visto que aumenta a estabilidade
destes em condições ambientais adversas, como na presença de luz, oxigênio e pH
extremos. Dessa maneira, evita-se que possíveis alterações aconteçam, como perda
de aroma, cor ou valor nutricional (AZEREDO, 2005; FOOD INGREDIENTS BRASIL
2013).
O material a ser encapsulado é chamado de recheio ou núcleo, e o material
que forma a cápsula, parede ou agente encapsulante. Deve-se levar em consideração
uma série de fatores na hora da escolha do material encapsulante (FOOD
INGREDIENTS BRASIL, 2013), como:


Propriedades físicas e químicas do núcleo (porosidade, solubilidade, etc.);



Compatibilidade do núcleo com a parede;



Baixa higroscopicidade;



Ser insolúvel e não reativo com o núcleo;



Boas propriedades de formação de filme.

Os materiais mais utilizados como agentes encapsulantes estão apresentados na
Tabela 2.
Tabela 2 - Principais agentes encapsulantes
Fonte: SOUZA (2015)

Material

Agentes

Carboidratos
Celulose
Gomas
Lipídeos
Proteínas

Amido, maltodextrinas, dextrina, sacarose, etc.
Carboximetilcelulose, acetil celulose, nitrocelulose, etc.
Goma arábica, ágar, alginato de sódio e carragena.
Cera, parafina, ácido esteárico, óleos, gorduras, etc.
Glúten, caseína, gelatina, albumina, peptídeos, etc.

Dos materiais apresentados, os mais utilizados são os carboidratos, pois
apresentam a maioria dos requisitos citados acima. A grande utilização da
maltodextrina como agente encapsulante é devido ao seu baixo custo, baixa
higroscopicidade e retenção de compostos voláteis (SOUZA et al., 2015).
As maltodextrinas se caracterizam por sua dextrose equivalente (DE) que é o
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número de unidades de α-D-glicose anidro, e essas estruturas são obtidas a partir da
hidrólise parcial do amido. Quanto menor a DE, a maltodextrina apresenta
propriedades de amido, e quanto maior a DE, apresenta propriedades de dextrose.
Na indústria alimentícia, as maltodextrinas mais utilizadas são as compreendidas
entre 10 e 20 DE (GHARSALLAQUI et al., 2007; PAGANI, 2010; TONON, 2009).
3.6.1. Microencapsulamento
O microencapsulamento pode ser obtido por alguns métodos e entre eles os
mais utilizados são: Atomização por Spray Dryer, Extrusão, Leito Fluidizado,
Coacervação, Secagem em tambor, Inclusão molecular e Liofilização (SOUZA et al.
2015) e a escolha do método depende de fatores como o tipo do material ativo, o
tamanho de partículas requerido, aplicação final do produto, mecanismos desejados
de liberação, entre outros.
A secagem por atomização é uma das técnicas mais utilizadas para a
encapsulação, devido ao baixo custo de processo, possibilidade de emprego de uma
ampla gama de agentes encapsulantes e pequeno tamanho de partículas formadas,
o que torna o material produzido altamente solúvel (PAGANI, 2010).
O princípio da técnica consiste na pulverização da emulsão contendo a
substância a ser encapsulada e o agente encapsulante, formando uma névoa que
entra em contato com uma corrente de ar quente. Esse ar quente atua como fluido
aquecedor e transportador de umidade. A evaporação do líquido da solução do agente
encapsulante possibilita a formação de uma película ao redor do material ativo e
transforma as gotículas líquidas em partículas sólidas que são separadas em um
ciclone e recuperadas mediante uma ventilação de aspiração apropriada (CALEFFI,
2014; INGREDIENTS BRASIL, 2013).
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4 MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho foi realizado com a cultivar BRS Violeta, que foi obtida na
área experimental da UTFPR câmpus Pato Branco, com coordenada geográfica
26°10'34.2"S 52°41'23.7"W, sendo a colheita realizada em janeiro de 2018. A uva
passou pelo processo de extração do suco por arraste a vapor e o bagaço foi
embalado e armazenado em freezer a -18 ºC até o momento do processamento.
4.1. EXTRAÇÃO DE ANTOCIANINAS
Após o descongelamento em temperatura ambiente, o bagaço de uva foi
separado das sementes manualmente, em seguida, adicionou-se 724,82 g deste
bagaço em uma solução de metabissulfito de sódio a 2000 ppm de acordo com a
metodologia descrita por Mazaroba (2001), essa mistura foi triturada e mantida em
repouso durante 24 h. Após o repouso, a solução foi filtrada com auxílio de funil de
Büchner e bomba a vácuo. Posteriormente, o filtrado foi rotaevaporado a 60 ºC, 100
rpm e 165 mBar até reconstituição da cor, como é visto na Figura 3.

Figura 3 - Extrato rotaevaporado de antocianinas do bagaço da uva BRS Violeta.
Fonte: Autoria própria
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4.2. MICROENCAPSULAMENTO
Foram adicionados 100 mL do extrato rotaevaporado em 300 mL de solução de
maltodextrina 20DE a 10%, 20% e 30% (v/v). As três soluções resultantes foram
homogeneizadas em agitador magnético até total solubilização. As soluções foram
secas em um mini Spray dryer (B-290, Buchi, Flawil-Suíça) que possui capacidade
evaporativa de 1 L h-1 de água (Figura 4), em fluxo co-corrente utilizando um
atomizador duplofluido de 0,7 mm de diâmetro, fluxo de ar máximo de secagem de 35
m3 h-1, fluxo de ar comprimido de 473 L h -1, temperatura de entrada de 140 °C,
temperatura de saída de 78 °C e pressão de 10 mBar (SILVA et al. 2012). As amostras
obtidas foram mantidas em dessecador e ao abrigo de luz até a realização das
análises.

Figura 4 – Mini Spray Dryer de bancada utilizado na secagem das antocianinas extraídas de
bagaço de uva BRS Violeta.
Fonte: Autoria própria.
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4.3 RENDIMENTO
O rendimento do processo foi calculado pela Equação 1 descrita por Su et al.
(2008):
𝑆𝑝𝑟𝑎𝑦 𝐷𝑟𝑦𝑖𝑛𝑔 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 (%) =

𝑀𝑓
𝑀𝑖

. 100

(1)

Onde:
Mf = massa de pó recolhida no final da secagem;
Mi = massa adicionada na fonte de alimentação.
4.4. SECAGEM POR LIOFILIZAÇÃO
Adicionou-se

em um

béquer aproximadamente

100 mL do

extrato

rotaevaporado do bagaço de uva BRS Violeta, que foi armazenado em ultrafreezer a
-40 ºC por 24 horas. Em seguida, o extrato foi coberto com papel alumínio contendo
pequenos furos e transferido ao liofilizador L108 (marca Liotop) operando com
pressão de vácuo de 92 µHg por 60 horas. A amostra liofilizada foi mantida em
dessecador ao abrigo de luz até o momento das análises.
4.5. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS
As microcápsulas de antocianinas obtidas foram submetidas as análises de cor,
umidade, atividade de água, higroscopicidade, solubilidade, dissolubilidade, atividade
antioxidante, quantificação de antocianinas e caracterização estrutural por
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e espectroscopia na região do
infravermelho.
4.5.1. Cor
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A análise de cor foi determinada por meio de Colorímetro Konica Minolta (CR
400), previamente calibrado com placa de porcelana branca e o iluminante utilizado
foi o D65.
Essa análise avalia os espaços de cores CIELAB de L*a*b* e CIE de L*C*h,
onde L indica a luminosidade (L*=0 indica preto e L*=100 indica claridade total). A
coordenada a* expressa o grau de variação entre o vermelho e o verde (a* mais
positivo = mais vermelha; a* mais negativo = mais verde) e a coordenada b* expressa
o grau de variação entre o amarelo e o azul (b* mais positivo = mais amarelo; b* mais
negativo = mais azul). A leitura do croma C indica os parâmetros de pureza de cor por
meio da Equação 2, bem como a tonalidade da cor que é representada pela medida
do ângulo h*, expresso na Equação 3 (KONICA MINOLTA SENSING, 2007).

C*=√a ∗ ² + b ∗ ²
h* = arctan

(2)

𝑏∗

(3)

𝑎∗

4.5.2. Umidade (%)
A determinação da umidade foi realizada pelo método de secagem direta em
estufa a 105 ºC, conforme metodologia 012/IV (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008).
Pesou-se de 2 a 10 g da amostra em cápsula de porcelana previamente tarada,
aquecendo-as durante 3 horas. Em seguida as cápsulas foram resfriadas em
dessecador por 1 h e pesadas. Este procedimento foi repetido até se obter peso
constante e a umidade foi calculada através da Equação 4:

𝑈𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑜𝑢 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑒𝑖𝑠 𝑎 105 °C 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚/𝑚 =

Onde:
N = quantidade em gramas de umidade (perda de massa em g);
P = quantidade em gramas da amostra.

100 .𝑁
𝑃

(4)
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4.5.3. Atividade de água
A atividade de água das microcápsulas de antocianinas foi determinada com o
analisador de atividade de água da marca LabMaster Novasina, segundo
procedimento prescrito pelo manual do fabricante. Aproximadamente 10 g de amostra
foram colocadas no devido recipiente até seu completo preenchimento e em seguida,
foi inserido no equipamento para leitura da atividade de água. A análise foi realizada
em triplicata para todas as amostras.
4.5.4. Higroscopicidade
A higroscopicidade foi determinada através da metodologia descrita por Cai e
Corke (2000). Uma solução saturada de Na2SO4 foi colocada em um dessecador e
deixada durante 24 h para a saturação do ambiente. Após esse período, 2 g de cada
amostra foi pesada em um vidro relógio e adicionada ao dessecador. Após 7 dias, as
amostras foram pesadas. A higroscopicidade foi expressa como grama de umidade
adsorvida em 100g de sólidos secos, conforme demonstra Equação 5.

𝐻𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (%) = [(𝑀𝐹 − 𝑀𝐼)] . 50 (5)
Onde:
MF = massa final da placa após 7 dias;
MI = massa inicial da placa com a amostra em pó;
MP = massa da placa.
4.5.5. Solubilidade
A solubilidade foi determinada pelo método descrito por Cano-Chauca et al.
(2005). Neste método foram adicionados 1 g de cada amostra em 100 mL de água
destilada. A solução foi mantida sob agitação durante 5 minutos, e foi posteriormente
centrifugada a 4000 rpm durante 5 minutos. Foram adicionados 25 mL do
sobrenadante em placa de Petri previamente pesada e seca em estufa a 105 °C
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durante 5 h. A solubilidade foi calculada por diferença de massa, conforme Equação
6.

𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (%) = 100 − (

𝑀𝑆
𝑀𝑇

. 100)

(6)

Onde:
MS = Massa de pó no sobrenadante após a secagem;
MT = Massa de pó total.
4.5.6 Dissolubilidade
A análise foi realizada adicionando-se 1 g da amostra em 25 mL de água
destilada, e em seguida a mistura foi agitada em agitador magnético e o tempo até
sua total dissolução foi medido. O resultado foi expresso em segundos (NUNES,
2014).
4.6. ATIVIDADE ANTIOXIDANTE
A atividade antioxidante foi determinada por dois métodos tradicionalmente
utilizados descritos a seguir:
4.6.1. Atividade antioxidante pelo método de captura do radical cátion ABTS•+
A atividade antioxidante pelo método ABTS•+ foi determinada segundo
metodologia descrita por Rufino et al. (2007) e Wootton-Beard, Moran; Ryan (2011).
O radical cátion ABTS foi obtido através da mistura da solução de ABTS (2,2’azino-bis(3-etilbenzotiazolina)-6-sulfônico)

(7

mmol

L-1)

(Sigma-Aldrich)

com

persulfato e potássio (140 mmol L-1). Essa solução permaneceu em repouso ao abrigo
da luz por 16 horas. No momento da análise, o radical cátion foi diluído em etanol P.
A. até obter absorbância de 0,700 ± 0,05 nm a 734 nm. Em tubos de ensaio, foram
adicionados 30 µL da amostra e 3 mL da solução de ABTS• que foram agitados,
incubados durante 6 min e em seguida, a absorbância das amostras foi realizada a
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734 nm em triplicata. Para a curva padrão, utilizou-se uma solução de Trolox (6hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromato-2-ácido carboxílico) em diferentes concentrações. O
branco utilizado nessa análise foi etanol P.A. Os resultados foram expressos em Trolox
equivalente, ou Capacidade Antioxidante Equivalente ao Trolox (TEAC).

4.6.2. Atividade antioxidante pelo método FRAP
A atividade antioxidante pelo método do poder antioxidante de Redução de
Ferro (Ferric Reducing Antioxidant Power - FRAP) foi realizada conforme (RUFINO et
al. 2006 e WOOTTON-BEARD, MORAN; RYAN, 2011). O reagente FRAP foi
preparado adicionando 25 mL de tampão acetato (300 mmol L-1, pH 3,6), 2,5 mL de
solução TPTZ (10 mmol L-1 TPTZ em 40 mmol L-1 HCl) e 2,5 mL de FeCl3 (20 mmol L1)

em solução aquosa. Adicionou-se 3 mL do reagente FRAP em tubos de ensaio

juntamente com 0,1 mL de amostra, a mistura foi homogeneizada e mantida em banho
maria a 37 ºC por 30 min. Posteriormente a leitura foi realizada em espectrofotômetro
a 595 nm, e como branco utilizou-se o reagente FRAP. A curva padrão foi construída
com sulfato ferroso e os resultados expressos em µmol de sulfato ferroso por grama
de amostra (µmol FeSO4 g-1).

4.6.4. Compostos Fenólicos
O teor de compostos fenólicos totais foi determinado por método
espectrofotométrico utilizando o reagente Folin-Ciocalteau. O ácido gálico foi utilizado
como padrão de referência (SINGLETON; ROSSI, 1965; SINGLETON; ORTHOFER;
LAMUELA, 1999). Adicionou-se 500 µL de amostra previamente diluída em tubo de
ensaio com 2,5 mL de reagente de Folin-Ciocalteau, e após 5 minutos de reação,
adicionou-se 2,0 mL de carbonato de sódio (40 g L-1). Em seguida, os tubos de ensaio
foram agitados e deixados sob abrigo de luz por duas horas. A leitura da absorbância
foi medida a 740 nm e realizadas em triplicata. Para o branco, foram substituídas as
amostras por água destilada. A curva de calibração foi feita com padrão de ácido gálico
e os resultados expressos em Equivalente de Ácido Gálico (EAG).
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4.7. QUANTIFICAÇÃO DE ANTOCIANINAS
A análise do conteúdo total de antocianinas foi realizada utilizando o método de
diferença de pH descrito pela AOAC (2005).
Adicionou-se a um tubo de ensaio 0,5 mL do extrato diluído em uma
concentração adequada para a faixa de leitura do espectrofotômetro e 2 mL de
solução tampão KCl pH 1. Em outro tubo de ensaio adicionou-se 0,5 mL do extrato e
2 mL de solução tampão de acetato de sódio (CH3COONa) pH 4,5. Os tubos foram
agitados e mantidos ao abrigo de luz durante 20 minutos, após o tempo de reação, as
amostras foram lidas em espectrofotômetro a 520 e 700 nm. Os ensaios foram
realizados em triplicata e os resultados foram calculados de acordo com a Equação 7
e expressos em mg de antocianinas 100 g-1 de amostra.

𝐴𝑛𝑡𝑜𝑐𝑖𝑎𝑛𝑖𝑛𝑎𝑠 =

𝐴 . 𝑀𝑊 . 𝐷𝐹 . 103
(ℰ . 1)

(7)

Onde:
A = diferença de absorbância entre pH 1 e pH 4,5;
MW = peso molecular da cianidina-3-glicosídio (449,2 g mol-1);
DF = fator de diluição da amostra dado pela razão entre o volume final da solução
após a adição do tampão e pelo volume da alíquota da amostra;
103 = fator de conversão de g para mg;

𝜀 = Absortividade molar da cianidina-3-glicosídio (26900 L mol-1 cm-1).
4.8. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV)
As microcápsulas de antocianinas foram analisadas no Microscópio Eletrônico
de Varredura de mesa da marca Hitachi e modelo TM3000 na Central de Análises da
UTFPR - Pato Branco com o objetivo de avaliar qualitativamente sua estrutura e a
eficiência da encapsulação. A tensão utilizada foi de 15 kV e as ampliações efetuadas
foram de 300, 500, 1500 e 2000 vezes.
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4.9.

ESPECTROSCOPIA

NA

REGIÃO

DO

INFRAVERMELHO

COM

TRANSFORMADA DE FOURIER (FT-IR)
Os espectros na região do infravermelho foram registrados utilizando o
espectrômetro Frontier da Perkin Elmer, com Transformada de Fourier na Central de
Análises da UTFPR - Pato Branco. As amostras foram analisadas em pastilhas de KBr
na proporção de 1:100, utilizando como branco a maltodextrina. As análises foram
conduzidas dentro da faixa de varredura de 4000-400 cm-1 com um total de 64
acumulações e resolução de 4 cm-1 (PEREIRA, 2015).
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1. Rendimento
O rendimento das microcápsulas secas em spray dryer foi calculado com base
na quantidade resultante da mistura de extrato de antocianinas e solução de
maltodextrina e cujos resultados estão apresentados na Tabela 3.
Tabela 3 – Rendimento das microcápsulas
Amostra

Rendimento (%)

10

9,05

20

10,61

30

11,89

10 - Microcápsulas obtidas com solução de maltodextrina 10% (v/v); 20 - Microcápsulas obtidas com
solução de maltodextrina 20% (v/v); 30 - Microcápsulas obtidas com solução de maltodextrina 30%
(v/v).

Com base nos dados apresentados na Tabela 3 observa-se que quanto maior
a quantidade de maltodextrina na solução, maior é o rendimento das microcápsulas,
por conseguinte, um maior rendimento foi observado na amostra 30. Entretanto,
quanto maior a concentração de maltodextrina, mais clara é a cor do
microencapsulado (Figura 5), evidenciando uma menor quantidade de antocianinas
presentes na amostra.
Durante a secagem por spray dryer dos extratos de compostos bioativos de
coração e casca de ananás encapsulados com maltodextrina, valores obtidos por
Garcia (2016) para o rendimento do processo ficaram compreendidos entre 11% e
28,3% para concentrações de maltodextrina entre 15 e 25%, próximos as valores
encontrados para as microcápsulas de antocianinas.
Moser (2016), avaliou a influência da temperatura do ar de secagem, vazão de
alimentação, fluxo de ar e concentração de maltodextrina (CAC, g de carreador/g
sólidos solúveis do suco) sobre o rendimento e umidade do pó, durante a secagem
por atomização do suco de uva para microencapsulação de antocianinas, rendimentos
entre 2,08 e 45,57% foram obtidos.
Os valores mais baixos do rendimento podem estar relacionados com um
excesso de perdas que se verificaram no ciclone, pois as partículas tendem a se unir
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umas as outras, formando depósitos de camadas espessas na parede do ciclone,
enquanto uma quantidade pequena de pó recolhido na saída do processo
(SUZIHAQUE, HASHIB, IBRAHIM, 2015).
Vários parâmetros operacionais do spray dryer podem influenciar no processo
de secagem, dentre eles, o líquido injetado que pode ou não evaporar rapidamente.
Em caso negativo, há um maior contato com as paredes do ciclone de secagem
ocorrendo perdas de material, e consequentemente, diminuição no rendimento do
produto (OLIVEIRA e PETROVICK, 2010).
5.2 Conteúdo total de antocianinas
Na Figura 5 é possível visualizar a diferença da coloração das microcápsulas
em diferentes concentrações do agente encapsulante.

Figura 5 - Corantes obtidos pela secagem em spray dryer (da esquerda para a direta), com 10%,
20% e 30% de maltodextrina. Fonte: Autoria própria.

A tabela 4 apresenta o conteúdo total de antocianinas presentes nas
microcápsulas.
Tabela 4 – Conteúdo total de antocianinas nos extratos de antocianinas liofilizado e
microencapsulados
Amostra

Antocianinas totais (mg 100 g-1)

L

2331,99ª

10

835,28b

20

523,97cd

30

368,42d
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L – Extrato de antocianinas liofilizado; 10 - Microcápsulas obtidas com solução de maltodextrina 10%
(v/v); 20 - Microcápsulas obtidas com solução de maltodextrina 20% (v/v); 30 - Microcápsulas obtidas
com solução de maltodextrina 30% (v/v).
Letras minúsculas iguais na mesma coluna indicam ausência de diferença estatística pelo Teste de
Tukey a 5% de significância.

Observa-se que quanto menor a quantidade de agente encapsulante
adicionado, maior é a concentração de antocianinas presentes no microencapsulado,
sendo que o extrato puro liofilizado apresentou um alto teor de antocianinas totais.
Pelo teste de Tukey é possível observar que houve diferença estatística
significativa entre todas as amostras, exceto entre a 20 e 30% de maltodextrina.
Resíduos (cascas e sementes) de uva da cultivar BRS Violeta liofilizados
apresentaram teor de antocianinas de 177,92 mg 100 g-1 indicando que os mesmos
possuem um grande potencial de reaproveitamento devido à elevada quantidade de
antocianinas remanescentes após o processo de desidratação (LEDER et al., 2018).
Esse valor pode ser explicado devido à alta quantidade de compostos presentes no
bagaço da uva BRS Violeta. A amostra L foi obtida a partir de um extrato de
antocianinas, já o liofilizado foi obtido a partir de um extrato do bagaço da uva,
resultando em uma concentração menor de antocianinas.
Valduga et al. (2008) estudaram diferentes tratamentos de extração e
microencapsulação da uva “Isabel” Vitis labrusca. O conteúdo de antocianinas totais
referente ao melhor tratamento foi de 300 mg 100 g-1, cerca de 2,8 vezes menor que
a quantidade encontrada no microencapsulado da uva BRS Violeta verificado neste
estudo (Tabela 4).
Silva et al. (2011), determinou o conteúdo total de antocianinas presentes nas
cascas das uvas tintas Afrocheiro, Alicante e Aragones, a quantidade em miligramas
de antocianinas presentes em 100 g de bagaço de uva foi de 159,72; 160,07 e 146,20
respectivamente. Estes valores se encontram abaixo dos encontrados neste trabalho,
evidenciando o alto teor de antocianinas que a uva BRS Violeta possui, mesmo após
todos os processamentos.
Concenço et al. (2015), estudaram a concentração de antocianinas totais
presentes na polpa e no extrato de Mirtilo submetido a diferentes tipos de secagem,
sendo que o extrato de Mirtilo em pó seco por liofilização apresentou a maior
concentração de antocianinas, correspondente a 2938,94 mg 100 g-1, bastante
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próxima da concentração de antocianinas presente no liofilizado da uva BRS Violeta.
De maneira geral, as microcápsulas apresentaram altos valores de
antocianinas quando comparadas a outros bagaços de uva e também em relação a
outros frutos.
5.3. Cor
Na Tabela 5 são apresentados os resultados referentes à colorimetria das
amostras microencapsuladas.
Tabela 5 - Resultados de colorimetria avaliados segundo os parâmetros de cor CieLab das
antocianinas microencapsuladas.
Variáveis Respostas
Amostra

AG (%)

L*

a*

b*

C*

h*

10

10

6,45c

5,62a

- 2,83a

6,29ª

332,9a

20

7,52b

4,68bc

2,61a

5,36bc

330,3b

20

-

30
30
11,02a
4,34c
- 2,50a
5,08c
328,7c
AG = Concentração de agente encapsulante (Maltodextrina); L* = luminosidade; a* = coordenada
vermelho/verde; b* = coordenada amarelo/azul; C* = cromaticidade; h* = ângulo “hue”.
Letras minúsculas iguais na mesma coluna indicam ausência de diferença estatística pelo Teste de
Tukey a 5% de significância.

É possível visualizar na Tabela 5 que a luminosidade (L*) das microcápsulas
aumenta com o aumento da concentração de maltodextrina, isso ocorre, segundo
Ferrari et al (2012), porque o carreador dilui os pigmentos presentes, uma vez que o
mesmo possui coloração branca e, desse modo, altera a coloração das microcápsulas
tornando-as mais claras. Os resultados dos valores de L* (luminosidade) foram
diferentes para todas as amostras avaliadas, havendo aumento crescente na
luminosidade com o aumento do carreador (p<0.05).
Moser (2016) estudando a secagem por atomização do suco da uva BRS
Violeta obteve resultado semelhantes no ensaio com temperatura de 140 ºC, a
luminosidade das amostras também aumentou com o aumento da concentração do
carreador.
Quanto aos valores de a* houve diferença significativa (p<0.05) na intensidade
da coloração vermelha entre as amostras 10 e 20 e 10 e 30. A amostra 10 apresentou
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maiores valores de a* e diferiu significativamente das demais amostras. Em relação
aos valores de b* não verificou-se diferenças estatísticas entre as amostras pelo teste
de Tukey (p<0.05), demonstrando que a intensidade da coloração azul das amostras
não variou significativamente.
A cromaticidade (C*) revela a intensidade de coloração do produto. Segundo
os dados da Tabela 5 observa-se um aumento deste parâmetro com a diminuição da
concentração de maltodextrina e de acordo com a análise de Tukey foi possível
observar que houve diferença significativa entre as amostras 10 e 20 e 10 e 30.
Moser (2016) e Kha et al (2010) também observaram o mesmo comportamento
para o pó do suco da uva BRS Violeta e da fruta Gac (Momordica cochinchinensis),
respectivamente. Logo, o corante obtido com 10% de maltodextrina é o que apresenta
coloração mais intensa, isso confirma a influência dos agentes carreadores na
colorimetria dos microencapsulados. Além disso, os baixos valores obtidos de croma
indicam baixo grau de saturação, ou seja, a pureza da cor em relação ao cinza.
Em relação ao ângulo hue (h*), foi observado que o mesmo diminui quando a
concentração de maltodextrina aumenta, evidenciando que o agente carreador
influencia também na tonalidade das microcápsulas. Segundo teste de Tukey, todas
as amostras diferem-se entre si em (p<0,05).
5.4. Análises físico-químicas
Na Tabela 6 são apresentados os resultados das análises físico-químicas para
as microcápsulas de antocianinas bem como para a maltodextrina.
Tabela 6 – Análises físico-químicas das microcápsulas de antocianinas e maltodextrina
Amostra

Umidade (%)

Atividade de
água

Higroscopicidade (%)

Solubilidade (%)

Dissolubilidade (s)

10

3,18

0,29

9,24

99,06

2,07

20

2,95

0,28

7,81

99,04

2,13

30

2,69

0,28

6,10

99,03

2,24

M
6,56
0,55
0,15
99,02
1,56
10 - Microcápsulas obtidas com solução de maltodextrina 10% (v/v); 20 - Microcápsulas obtidas com
solução de maltodextrina 20% (v/v); 30 - Microcápsulas obtidas com solução de maltodextrina 30%
(v/v); M – Maltodextrina 20DE.
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O teor de umidade, a atividade de água e a higroscopicidade são parâmetros
extremamente relevantes para a avaliação da estabilidade e armazenamento dos
microencapsulados, já a solubilidade e dissolubilidade estão relacionadas a utilização
e reconstituição das microcápsulas (BURATTO, 2018).
Os valores de umidade obtidos para as microcápsulas variaram entre 2,69 e
3,18% e os valores de atividade de água variam entre 0,29 e 0,28 (Tabela 6). Observase que quanto maior a quantidade de agente encapsulante adicionado menor é a
umidade e a atividade de água, sendo que a amostra 30 apresentou os menores
valores dentre as demais.
Moser (2016) estudou a relação do rendimento e da umidade do suco da uva
BRS Violeta em pó com diferentes condições de secagem em spray dryer e todas as
amostras obtidas apresentaram baixos teores de umidade, que variaram de 0,57 a
2,66%, valores próximos aos encontrados para as microcápsulas, sendo que quanto
maior a vazão utilizada maior a umidade resultante. De acordo com o autor isso ocorre
porque altas taxas de alimentação resultam em um curto tempo de contato entre o
material e o ar de secagem, tornando o processo de transferência de calor menos
eficiente, resultando em um produto com maior umidade.
A umidade é o parâmetro que mais afeta a estabilidade das microcápsulas, pois
a água atua como plastificante e diminui a temperatura de transição vítrea, causando
alterações no produto, como pegajosidade e aglomeração (FERRARI; GERMER;
AGUIRRE, 2012).
A atividade de água variou entre 0,27 e 0,28, diminuindo conforme aumento da
concentração de maltodextrina. Valores de atividade de água acima de 0,5 exercem
uma grande influência sobre a estabilidade das microcápsulas, pois a água na forma
de moléculas livres pode dissolver constituintes, resultando na aceleração de reações
indesejáveis,

logo,

alimentos

de

baixa

atividade

de

água

(<0,60)

são

microbiologicamente estáveis. Assim, a atividade de água tem relação direta com a
estabilidade microbiológica, pois quantifica o grau de ligação da água contida no
produto e consequentemente, sua disponibilidade para participar das transformações
químicas, bioquímicas e microbiológicas (MOSER, 2016; FENNEMA, 2010;
RIGHETTO; NETTO, 2005).
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Os valores de higroscopicidade variaram entre 6,10 e 9,24%, sendo que quanto
menor a quantidade de maltodextrina, maior a higroscopicidade da amostra. A
secagem de produtos com alto teor de açúcares apresenta dificuldades técnicas
devido à alta higroscopicidade, por essa razão, a utilização de agentes encapsulantes
como a maltodextrina tem sido empregada, resultando em produtos menos
higroscópicos (GABAS et al., 2007).
Tonon et al. (2009) estudaram a Influência da temperatura do ar de secagem e
da concentração de agente carreador sobre as propriedades físico-químicas do suco
de açaí em pó, a higroscopicidade na melhor temperatura do ar de secagem variou
de 14,15 a 17,56% aumentando com a diminuição da quantidade de maltodextrina
utilizada, seguindo o mesmo padrão do obtido neste trabalho.
Nunes (2014) estudou a microencapsulação por spray dryer do extrato
crioconcentrado de erva mate empregando maltodextrina, e obteve resultados
similares quando comparado a este trabalho, com a diminuição no parâmetro
higroscopicidade quando a concentração de maltodextrina aumentou.
A encapsulação promoveu um aumento na solubilidade das amostras, cujos
valores obtidos são bastante elevados e variaram de 99,02 a 99,05%. Estes
resultados foram superiores aos encontrados para as microcápsulas da polpa de
morango, os quais se apresentaram entre 90,37 e 91,01% (OLIVEIRA et al, 2013).
Caparino et al. (2012) em seu estudo para o pó de manga observaram que a
secagem em spray-dryer produziu um pó com maior solubilidade que o obtido por
liofilização, com 95,31% e 89,70% respectivamente. Isso pode ter acontecido devido
ao aumento de superfície de contato e adição de maltodextrina, que como agente
encapsulante, forma uma crosta nas partículas durante a secagem e resulta num
produto que é altamente solúvel.
Moser (2016) estudou a relação do rendimento e da umidade do suco da uva
BRS Violeta em pó com diferentes condições de secagem em spray dryer, e obteve
valores de solubilidade que variaram entre 95 a 100%, valores estes bem próximos
aos encontrados neste trabalho. Para o autor, a alta solubilidade em água das
microcápsulas pode ser explicada devido à alta polaridade da maltodextrina.
A dissolubilidade (tempo necessário para as amostras de solubilizarem em
água) variou de 2,07 a 2,24 s (Tabela 6), aumentando conforme o aumento da
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concentração de agente encapsulante, isso indica que o pó pode ser dissolvido em
água à temperatura ambiente sem dificuldade (BURATTO, 2018).
5.5. Atividade antioxidante
Na Tabela 7 são apresentados os resultados da capacidade antioxidante pela
remoção do radical ABTS.
Tabela 7 – Capacidade antioxidante via atividade de remoção do radical ABTS dos
microecapsulados e da amostra liofilizada.
Amostra

µmol de TE g-1 ± SD

C.V. (%)

10

604,41b

± 3,62

0,59

20

401,57c

± 3,00

0,74

30

321,92d

± 1,75

0,54

L
1603,60a ± 10,18
0,63
10 - Microcápsulas obtidas com solução de maltodextrina 10% (v/v); 20 - Microcápsulas obtidas com
solução de maltodextrina 20% (v/v); 30 - Microcápsulas obtidas com solução de maltodextrina 30%
(v/v); L – Amostra liofilizada.
Letras minúsculas iguais na mesma coluna indicam ausência de diferença estatística pelo Teste de
Tukey a 5% de significância.

Avaliando a atividade antioxidante das amostras pelo método de sequestro de
radicais livres ABTS, obtêm-se valores médios de TEAC entre 321,92 e 604,41 (μmol
g-1) para as microcápsulas e 1603,6 μmol g-1 para a amostra liofilizada. Observa-se
que quanto maior a quantidade de maltodextrina adicionada, menor é a atividade
antioxidante das amostras. As antocianinas encontram-se em uma concentração
muito menor nas microcápsulas quando comparada com a amostra liofilizada, devido
à grande quantidade de maltodextrina adicionada. Por esse motivo a atividade
antioxidante encontrada nas microcápsulas é inferior a atividade antioxidante
encontrada na amostra liofilizada.
Pelo teste de Tukey é possível observar que houve diferença significativa entre
todas as amostras avaliadas.
Ribas (2018) estudou a atividade antioxidante do bagaço da uva BRS Violeta
resultante do processo de fabricação de suco e obteve o valor médio de 3765,3 µmol
de TEAC g-1. Tal resultado foi superior ao encontrado para o extrato de antocianinas
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liofilizado, e isso pode ser explicado pela diferença de época de colheita da uva, uma
vez que a utilizada por Ribas (2018) foi colhida em 2017. Além disso, também pode
evidenciar a não completa extração dos compostos bioativos do bagaço.
A amostra liofilizada (L) apresentou maior capacidade antioxidante quando
comparada ao bagaço de cultivares Cabernet Sauvignon, Merlot, Bordeaux e Isabel.
Destas, a Cabernet Sauvignon apresentou a maior atividade antioxidante, equivalente
a 485,42 µmol TEAC g-1 para o método ABTS em base seca (ROCKENBACH et al.,
2011).
Rockenbach et al. (2008) estudaram o potencial antioxidante de extratos das
variedades Ancelota e Tannat. Os maiores valores encontrados foram 476,2 e 403,4
µMol TEAC g–1 respectivamente, ambas as uvas apresentaram resultados inferiores
ao encontrado para a amostra L da uva BRS Violeta.
Na Tabela 8 são apresentados os resultados de poder redutor obtidos pelo
método FRAP.
Tabela 8 – Atividade antioxidante de Redução de Íon Férrico – FRAP
Amostra

µmol Fe 2+ g-1 ± SD

C.V. (%)

413,50b

10
± 3,11
0,75
c
20
299,37 ± 1,98
0,66
30
172,69d ± 1,08
0,62
a
L
1021,55 ± 6,93
0,67
10 - Microcápsulas obtidas com solução de maltodextrina 10% (v/v); 20 - Microcápsulas obtidas com
solução de maltodextrina 20% (v/v); 30 - Microcápsulas obtidas com solução de maltodextrina 30%
(v/v); L – Amostra liofilizada.
Letras minúsculas iguais na mesma coluna indicam ausência de diferença estatística pelo Teste de
Tukey a 5% de significância.

Avaliando os resultados de poder redutor obtidos pelo método FRAP, obtém-se
valores médios entre 172,69 e 413,5 (μmol Fe 2+ g-1) para as microcápsulas e 1021,55
μmol Fe 2+ g-1 para a amostra liofilizada. Observa-se que quanto maior a quantidade
de maltodextrina adicionada, menor é a atividade antioxidante.
Pelo teste de Tukey é possível observar que houve diferença significativa entre
todas as amostras avaliadas.
Nishiyama (2016) estudou a atividade antioxidante das partes comestíveis das
uvas BRS Carmem e BRS Magna, os valores obtidos foram de 55,29 e 43,80 μmol de
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Fe

2+

por kg de uva respectivamente, ambos os valores encontrados foram inferiores

ao encontrado para a amostra L da BRS Violeta.
Ribas (2018) obteve o valor de 1165,0 µmol Fe2+ g

-1

no bagaço da UVA BRS

Violeta, que se aproxima ao encontrado na amostra L.
Na Tabela 9 são apresentados os teores de compostos fenólicos totais.
Tabela 9 – Compostos fenólicos
Amostra

mg Ácido gálico g-1 ± SD

C.V. (%)

10

23,05a ± 0,14

0,59

20

14,30b

1,56

30

7,90c

± 0,22

± 0,01

0,09

23,21a

L
± 0,23
0,97
10 - Microcápsulas obtidas com solução de maltodextrina 10% (v/v); 20 - Microcápsulas obtidas com
solução de maltodextrina 20% (v/v); 30 - Microcápsulas obtidas com solução de maltodextrina 30%
(v/v); L – Amostra liofilizada.
Letras minúsculas iguais na mesma coluna indicam ausência de diferença estatística pelo Teste de
Tukey a 5% de significância.

Os teores de compostos fenólicos totais variaram entre 7,90 e 23,05 (mg Ácido
gálico g-1) para as microcápsulas e 23,21 mg Ácido gálico g-1 para a amostra liofilizada.
Observa-se um aumento na quantidade de compostos fenólicos totais com a
diminuição da concentração de agente encapsulante na amostra.
Pelo teste de Tukey é possível observar que não houve diferença significativa
entre as amostras 10 e L, evidenciando a alta concentração de compostos fenólicos
da amostra 10 e que não houve perdas dessas substâncias durante o processo de
microencapsulamento.
Abe et al. (2007) determinaram compostos fenólicos totais das cultivares
Niagara rosada, Folhas de figo, Syrah, Merlot e Moscato Embrapa. A cultivar que
apresentou a maior quantidade de compostos fenólicos totais foi a Folha de figo, com
391 mg 100 g

-1

equivalentes de ácido gálico. Todos os valores encontrados foram

inferiores ao obtido para a amostra L da uva BRS Violeta (Tabela 9).
Rockenbach (2008), determinou o teor total de compostos fenólicos do bagaço
de uvas das variedades Ancelota e Tannat em diferentes condições de extração. O
teor total de compostos fenólicos correspondente aos melhores tratamentos foram de
7,95 mg 100 g

-1

equivalentes de ácido gálico para a variedade Ancelota e 6,90 mg
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100 g-1 equivalentes de ácido gálico para a variedade Tannat, ambos os valores
obtidos foram inferiores ao encontrado na uva BRS Violeta.
Nishiyama (2016), determinou compostos fenólicos totais das frutas inteiras
(com sementes) das uvas BRS Carmem e BRS Magna, e o teor de compostos
fenólicos encontrados para a BRS Carmem foi de 4229,59 mg eq de ácido gálico kg-1
e para a BRS Magna foi de 2243,23 mg eq de ácido gálico kg-1, ambos os valores se
apresentaram inferiores ao encontrado na amostra L (Tabela 9).
Ribas (2018) obteve o valor de 23,5 mg Ácido gálico g-1 no bagaço da UVA BRS
Violeta, que se aproxima ao encontrado na amostra L.
Na Tabela 10 é apresentado o teor de flavonoides para a amostra liofilizada.
5.6. MEV
Os parâmetros estruturais das antocianinas microencapsuladas foram
analisados no equipamento MEV e ampliadas 1500 vezes e 2000 vezes, na Figura 6
são expostas as imagens obtidas.
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Figura 6 - Micrografias das microcápsulas de antocianinas encapsuladas com maltodextrina
20DE ampliadas em 1500 vezes (esquerda) e 2000 vezes (direita).
Imagens a e b: amostra 10% - microcápsulas obtidas com solução de maltodextrina 10% (v/v);
imagens c e d: 20% - microcápsulas obtidas com solução de maltodextrina 20% (v/v); imagens
e e f: 30% - microcápsulas obtidas com solução de maltodextrina 30% (v/v).
Fonte: Autoria própria
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Analisando a Figura 6, é possível observar através das indicações,
microcápsulas com formato arredondado, com concavidades, sem poros ou
rachaduras. Essas características evidenciam que o processo de secagem em spray
dryer viabilizou o encapsulamento das antocianinas, gerando partículas de
morfologias diferentes.
De maneira geral, as microcápsulas medem de 1,85 a 9,48 𝜇𝑚, valor este que
se encaixa na escala “micro” e configura o encapsulamento, segundo Barros &
Stringheta (2006), uma vez que, se caracteriza “micro” o processo de encapsulação
que obtém partículas de diâmetro entre 0,2 a 5000 𝜇𝑚.
Na Figura 7 é possível visualizar micrografias da maltodextrina 20DE ampliadas
em 300 vezes e 500 vezes.

Figura 7 - Micrografias obtidas por MEV da maltodextrina 20DE, ampliadas em 300 vezes
(esquerda) e 500 vezes (direita).
Fonte: Autoria própria

Pode-se perceber a grande diferença estrutural entre as microcápsulas de
antocianinas e a maltodextrina 20DE. Observa-se a presença de grandes placas,
formadas pela coalescência das partículas individuais. Estas apresentaram tamanhos
bem maiores e são menos rugosas, características bem distintas das obtidas por spray
dryer (OLIVEIRA, 2006).
5.7 Espectroscopia no Infravermelho

46
Na figura 8 é possível visualizar os espectros de infravermelho das antocianinas
encapsuladas.

C
B

D
E

A

Figura 8 - Espectros de infravermelho das antocianinas encapsuladas em diferentes
concentrações de agente encapsulante Fonte: Autoria própria

Observa-se com base na comparação dos espectros (Figura 8) que as três
amostras apresentaram bandas de absorção em regiões bastante similares.
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Em aproximadamente 1100 cm-1 (banda A, Figura 8) observa-se um sinal
característico de ligação tipo C-O de álcool secundário, e ao avaliarmos a estrutura
de uma antocianina (Figura 9) observa-se que todas as ligações do tipo C-O são com
carbonos secundários.
Em aproximadamente 1470 cm-1 (banda B, Figura 8) observa-se um sinal
indicativo de grupos CH2, já em 1150 cm-1 (banda A, Figura 8) observa-se um sinal
que indica ligação do tipo C-O de éter e ao avaliar a figura 9, pode-se observar que
as antocianinas possuem o grupo funcional éter.
Em aproximadamente 3000 cm-1 (banda C, Figura 8) observa-se um sinal, que
indica insaturação C=C. Avaliando a estrutura das antocianinas (Figura 9) observa-se
que nos anéis aromáticos se encontram ligações duplas entre carbonos.
O grupamento hidroxila “livre”, dos álcoois e fenóis absorve fortemente entre
3650 e 3584 cm-1 (banda D, Figura 8). Quando ligações de hidrogênio estão
presentes, outras bandas começam a aparecer em frequências mais baixas,
tipicamente 3550 e 3200 cm-1 (banda E, Figura 8) (Silverstein, 2000), o que parece ser
o caso dos espectros apresentados na Figura 8. Outra observação importante, que
corrobora para a presença de antocianinas nos encapsulados é a ausência de
qualquer banda na região compreendida entre 1870 e 1540 cm -1 que tem origem na
deformação axial de C = O, característica de cetonas, aldeídos, ácidos e ésteres
carboxílicos, lactonas, halogenetos de acila, anidridos de ácidos carboxílicos, amidas
e lactamas (Silverstein, 2000).

Figura 9 - Estrutura geral das antocianinas
Fonte: Freitas et al. (2013)
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6 CONCLUSÃO

O presente trabalho se mostrou promissor, pois evidenciou que o processo de
extração das antocianinas, microencapsulação e secagem por spray dryer foi
eficiente, uma vez que as microcápsulas obtidas apresentaram características
atrativas e alta concentração de antocianinas.
Em

relação

às

características

físico-químicas,

as

antocianinas

microencapsuladas apresentaram baixa umidade, baixa higroscopicidade e baixa
atividade de água, evidenciando sua estabilidade.
O seu potencial antioxidante é elevado quando comparado a outras cultivares
de uva, isso indica que microencapsulado pode ser utilizado em alimentos, pois além
de conferir cor, pode trazer benefícios a saúde do consumidor.
No que se refere a parâmetros estruturais, foi possível constatar a efetividade
do microencapsulamento das antocianinas, através da visualização de microcápsulas
com formato arredondado e tamanho característico.
Os espectros de infravermelho evidenciaram a presença de antocianinas no
microencapsulado, uma vez que as bandas presentes sinalizam as principais
características de sua estrutura molecular.
Pode-se concluir que as microcápsulas obtidas podem apresentar valor
comercial e tecnológico, viabilizando o uso como corante natural na indústria
alimentícia e farmacológica, contribuindo para a geração de novos produtos que
possam trazer benefícios à saúde humana.
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