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RESUMO
O açaí (Euterpe oleracea) ganhou destaque por ser uma fruta de baga amplamente
consumida e com capacidade antioxidante comprovada, diretamente relacionada a
sua composição lipídica. As substâncias antioxidantes lipídicas são altamente
lábeis, o que demanda investigação em torno de técnicas de secagem, como o
Spray-dryer e liofilização, a fim de aumentar o tempo de prateleira e minimizar a
decomposição dos compostos. O presente trabalho foi estruturado em formato de
artigos, sendo o primeiro artigo de revisão e, o segundo, um artigo original. Através
da busca em literatura, evidenciou-se a composição lipídica do açaí rica em ácidos
graxos poli-insaturados, a exemplo dos ácidos oleico e palmítico, além de αtocoferóis e carotenoides, que apresentam elevado poder biológico, atuando no
combate ao estresse oxidativo e processo inflamatório, culminando com efeitos
benéficos sob síndrome metabólica, hipertensão, hiperlipidemias e hepatopatias. O
artigo original trata acerca da microencapsulação do extrato lipídico de açaí, por
meio das técnicas de Spray-dryer, secagem em estufa e liofilização, bem como sua
caracterização química e físico-química. Para tanto, diferentes experimentos foram
realizados, a exemplo da varredura das amostras por ultravioleta, cromatografia
gasosa, cromatografia líquida de alta eficiência, ensaios antioxidantes pelo método
de DPPH e TBARS, microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia de
infravermelho com transformada de Fourier e ensaios térmicos. Entre os achados,
foi possível identificar, no óleo de açaí, uma composição rica em ácidos graxos
insaturados, bem como tocoferóis e carotenoides, além de evidenciar que as
técnicas de secagem atuam diretamente sobre essa composição, preservando-a,
no caso da liofilização, e degradando-a, no caso da secagem em estufa e por spraydryer. Em termos antioxidantes, o óleo de açaí mostrou elevada atividade
antioxidante (dose-dependente) e o ensaio de TBARS evidenciou, ainda, que a
oxidação lipídica foi mais evidente em amostras submetidas ao aquecimento,
salientando os benefícios da liofilização nessa espécie de óleo vegetal. O não
aquecimento dos microencapsulados promoveu, ainda, similaridades ao óleo bruto,
quando avaliados os resultados para ensaios térmicos e em espectroscopia, com
maior preservação dos compostos lipídicos presente no material encapsulado.
Evidenciou-se a importância das técnicas de secagem sem emprego de calor
(liofilização) e ausência de luz, promovendo a preservação dos compostos lipídicos
saturados e insaturados, minimização da ocorrência de oxidação lipídica, além de
ser uma técnica que favorece a entrega ao consumidor de um produto seguro, com
potenciais benefícios à saúde.

Palavras-chave: Euterpe oleracea. Tocoferol. Carotenoides. Ácidos graxos.
Estabilidade de ácido graxos. Peroxidação lipídica.

ABSTRACT
Açaí (Euterpe oleracea) gained prominence for being a widely consumed berry fruit
with proven antioxidant capacity, directly related to its lipid composition. Lipid
antioxidant substances are highly labile, which requires investigation into drying
techniques, such as spray-dryer and lyophilization, in order to increase shelf life and
minimize compound decomposition. The present work was structured in article
format, with the first review article and the second an original article. Through the
literature search, the lipid composition of açaí, rich in polyunsaturated fatty acids,
such as oleic and palmitic acids, in addition to α-tocopherols and carotenoids, which
have high biological power, acting to combat oxidative stress, was evidenced. and
inflammatory process, culminating with beneficial effects on metabolic syndrome,
hypertension, hyperlipidemias and liver diseases. The original article deals with the
microencapsulation of the açaí lipid extract, through the techniques of Spray-dryer,
oven drying and lyophilization, as well as its chemical and physical-chemical
characterization. For this purpose, different experiments were carried out, such as
scanning the samples by ultraviolet, gas chromatography, high performance liquid
chromatography, antioxidant tests by the DPPH and TBARS method, scanning
electron microscopy, infrared spectroscopy with Fourier transform and thermal tests.
Among the findings, it was possible to identify, in açaí oil, a composition rich in
unsaturated fatty acids, as well as tocopherols and carotenoids, in addition to
showing that the drying techniques act directly on this composition, preserving it, in
the case of lyophilization, and degrading it, in the case of drying in an oven and by
spray-dryer. In terms of antioxidants, açaí oil showed high antioxidant activity (dosedependent) and the TBARS assay also showed that lipid oxidation was more evident
in samples subjected to heating, highlighting the benefits of lyophilization in this
species of vegetable oil. The non-heating of the microencapsulates also promoted
similarities to crude oil, when the results of thermal and spectroscopy tests were
evaluated, with greater preservation of the lipid compounds present in the
encapsulated material. The importance of drying techniques without the use of heat
(lyophilization) and absence of light was highlighted, promoting the preservation of
saturated and unsaturated lipid compounds, minimizing the occurrence of lipid
oxidation, in addition to being a technique that favors the delivery to the consumer
of a safe product with potential health benefits.

Keywords: Euterpe oleracea. Tocopherol. Carotenoids. Fatty acids. Fatty Acid
Stability. Lipid peroxidation.
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1 INTRODUÇÃO GERAL

18

O açaí (Euterpe oleracea) é uma fruta de baga, com diâmetro variante entre
1 a 1,5 cm, de coloração que pode perpassar por tons de vermelho a preto,
economicamente significativa e originária da Amazônia brasileira. É comumente
encontrado em países da América Central e do Sul, como Peru, Equador, Colômbia
e Brasil, sendo esse último o país de maior expressividade (FERREIRA et al.,
2016). No Brasil foi notificado, em 2019, uma produção de 222 mil toneladas,
ganhando destaque nesse cenário o estado do Pará que foi responsável por uma
comercialização que girou em torno de 151 mil toneladas (IBGE, 2019), perfazendo
uma movimentação econômica, nesse mesmo estado, de R$ 465,5 milhões e, no
Brasil, de R$ 588,5 milhões (IBGE, 2019; MAPA, 2019; SEBRAE, 2015; SINDFRUTAS,
2019).
No que tange a composição do fruto, cerca de 85% do volume total
corresponde a semente e 15% subdivididos entre polpa e casca, porções utilizadas
para consumo (FERREIRA et al., 2016). Tal fruto apresenta-se como fonte natural
de compostos bioativos (SCHAUSS et al., 2006), principalmente antocianinas
(GARZÓN et al., 2017), de modo mais expressivo a cianidina 3-glicosídeo e o
cianeto 3-rutinosídeo (YAMAGUCHI et al., 2015), compostos fenólicos e vitamina
E. Mais especificamente, o óleo de açaí trata-se de uma fonte de antioxidantes
lipofílicos (CARVALHO et al., 2018; MACHADO et al., 2016), com atividade
semelhante ao azeite, apresentando composição rica em ácidos graxos
monoinsaturados e poli-insaturados (RUFINO et al., 2011), sendo constituído por
60% de ácido oleico e 12% ácido linoleico (PÉREZ et al., 2018).
Devido sua composição bioativa, trata-se de uma fruta rica em substâncias
com importantes atividades antioxidantes e anti-inflamatórias, com efeito benéfico
do consumo para a saúde humana. Tais efeitos são associados a promoção da
saúde, bem como prevenção de inúmeras doenças degenerativas, a exemplo do
Alzheimer e distrofia muscular, atividade antiproliferativa e, em estudos mais
recentes, foi vista a relação direta com melhora das alterações metabólicas
relacionadas

à

obesidade,

esteatose

e

diabetes

mellitus,

com

efeito

hipoglicemiante e hipolipidêmico (DE BEM, et al., 2017; SCHULZ et al., 2015).
Mesmo diante de todos os benefícios, o açaí é uma fruta altamente perecível,
sendo impossibilitada para o consumo após 12 horas de exposição à temperatura
ambiente, devido sua elevada atividade de água, que, nessas condições,
favorecem sua deterioração. Isto, juntamente a instabilidade de antocianinas
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e compostos fenólicos em presença de tratamento térmico, instigou a indústria
alimentícia a investigar novos processos, que apresentassem baixo custo, tendo
como resposta o aumento da vida de prateleira do açaí e manutenção da
estabilidade do pigmento, justificando a crescente na pesquisa científica, no que
tange ao microencapsulamento, sendo esta uma técnica que atua promovendo a
manutenção da composição e efeitos benéficos ao consumidor (BARBOSA et al.,
2017; TONON et al., 2010).
A microencapsulação se trata de um processo onde é promovido o
cerceamento do núcleo ou princípio ativo por um revestimento, formando pequenas
cápsulas. Dentre o espectro de benefícios, é possível elencar a promoção da
estabilização do material encapsulado, o controle das reações oxidativas, a
liberação do material ativo de forma controlada, o mascaramento de sabores, cores
ou odores indesejáveis, a redução da toxicidade do material ativo, o prolongamento
da vida útil e a proteção dos compostos de valor nutricional, conferindo elevação
das respostas positivas relacionadas ao uso dessas substâncias (JYOTHI et al.,
2012; MENEZES et al., 2013).
Para o desenvolvimento tecnológico de fitomedicamentos, que são
medicamentos produzidos a base de extrato vegetal, o potencial químico e
terapêutico da droga vegetal deve ser preservado e valorizado (KLEIN et al., 2009).
A manutenção e a agregação de valor terapêutico requerem, portanto, que a
qualidade do produto obtido seja conservada dentro de parâmetros previamente
estabelecidos, conferindo maior valor às técnicas que promovem a formulação de
microcápsulas (BASSANI; ORTEGA; PETROVICK, 2005).
Diante do exposto, o presente estudo tem o objetivo de caracterizar os pós
(microencapsulados) obtidos por diferentes métodos de secagem (spray-dryer,
liofilização e estufa) da extração lipídica da goma do açaí, visando obter um
microencapsulado que mantenha os princípios ativos do agente encapsulado e do
material encapsulante inalterados, principalmente no que se refere aos aspectos
moleculares de ambos.
A presente dissertação foi estruturada seguindo o modelo de inserção de
artigos, com a apresentação de 2 artigos, sendo eles um artigo de revisão em
substituição ao capítulo de revisão de literatura e um artigo original.
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RESUMO
O consumo de frutas exóticas ganhou destaque no cenário mundial com o advento
dos alimentos funcionais, e, dentre essas frutas podemos citar o açaí. Uma fruta de
baga, de sabor refrescante, de produção expressiva no Brasil, que apresenta
elevado teor proteico, fibras alimentares, tocoferóis, minerais, compostos bioativos
e ácidos graxos mono e poli-insaturados. Nesse contexto, o objetivo do presente
estudo foi de promover uma revisão da literatura sobre a composição, tecnologias
e efeitos metabólicos da fruta íntegra e da sua porção lipídica. A partir da literatura,
foi possível observar que o açaí e seu óleo são produtos ricos em compostos de
elevado poder biológico, que atuam diretamente no combate ao estresse oxidativo
e processo inflamatório, culminando com efeitos benéficos sob uma vasta gama de
patologias, dentre elas: síndrome metabólica, hipertensão, hiperlipidemias e
hepatopatias. Além disso, tais efeitos sugerem ser potencializados com o uso de
tecnologias, tais como a microencapsulação, por promover cerceamento do
material ativo e favorecer o acesso, quando em ingestão ou uso tópico.

Palavras-chave:

Euterpe

oleracea;

óleo

de

açaí;

estresse

oxidativo;

microencapsulação

2.1 Introdução
Na última década, o consumo de frutas exóticas apresentou grande
crescimento, sendo esse fator associado ao aumento das pesquisas voltadas para
as suas composições e efeitos orgânicos. Dentro deste panorama, o açaí (Euterpe
oleracea), fruta de baga originária da Amazônia brasileira, ganha cada vez mais
destaque no cenário nacional e internacional (FERREIRA et al., 2016).
Trata-se de uma fruta de baga de sabor agradável, refrescante, de coloração
que perpassa tons de vermelho a roxo, consumida geralmente após despolpação
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e congelamento. Sua coloração é resultado da composição rica em compostos
bioativos, sendo, de modo principal, as antocianinas, seguidos dos compostos
fenólicos e tocoferóis. Além disso, apresenta uma composição rica em
antioxidantes lipofílicos (carotenóides) e ácidos graxos monoinsaturados e poliinsaturados, atuando diretamente sobre as espécies reativas de oxigênio,
conduzindo a um crescente interesse pela porção lipídica da fruta (CARVALHO et
al., 2018; GARZÓN et al., 2017; MACHADO et al., 2016; PÉREZ et al., 2018;
RUFINO et al., 2011; SCHAUSS et al., 2006; YAMAGUCHI et al., 2015).
De acordo com sua composição rica em ácidos graxos mono e poliinsaturados, o óleo de açaí é classificado como óleo comestível especial, sendo
cada vez mais atraente ao mercado de alimentos funcionais (NASCIMENTO et al.,
2008). No entanto, apesar da composição rica em fitonutrientes (BARBOSA et al.,
2017), o açaí e seus subprodutos são altamente perecíveis, sendo impossibilitada
para o consumo após 12 horas de exposição à temperatura ambiente, devido sua
elevada atividade de água, que, nestas condições, favorecem sua deterioração
(MENEZES et al., 2013; TONON et al., 2010).
No que diz respeito ao óleo, as características organolépticas podem
desfavorecer o consumo por via oral, em ausência de tratamento ou beneficiamento
que atenue sabor e aroma (MENEZES et al., 2013). Portanto, com o objetivo de
minimizar essa perda e favorecer o consumo sem interferência de características
sensoriais desfavoráveis, a microencapsulação surgiu como uma alternativa que
atua promovendo a estabilização dos compostos bioativos, mesmo em presença
de tratamento térmico (JYOTHI et al., 2012; TONON et al., 2010). Esse efeito se
deve ao fato de que a microencapsulação promove o cerceamento do princípio
ativo dentro de um núcleo revestido, formando capsulas, elevando, assim, a vida
de prateleira, mascarando sabores, aromas e cores, além de manter os efeitos
orgânicos benéficos (JYOTHI et al., 2012).
Estudos científicos cada vez mais direcionam sobre os efeitos do consumo
de açaí e seus produtos biotecnológicos sobre as doenças crônicas não
transmissíveis e degenerativas, sendo observados efeitos antioxidante, antiinflamatório e antiproliferativo importantes (SILVA et al., 2020). Além disso, em
recentes estudos, foi observado melhora significativa das alterações metabólicas
relacionadas à obesidade, esteatose hepática e diabetes mellitus, por meio de
atividade hipoglicemiante e hipolipidêmica, associadas a presença de compostos
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antioxidantes, tais como carotenoides e flavonoides (DE BEM, et al., 2017;
SCHULZ et al., 2015).
Dessa forma, o objetivo do estudo foi de promover uma revisão da literatura
sobre a composição, tecnologias e efeitos metabólicos da fruta íntegra e da porção
lipídica do açaí. Para a formulação dos termos de busca, foi realizada de modo
preliminar, uma busca piloto, a fim de identificar o estado da arte e guiar a
formulação dos tópicos a serem abordados. Após esse processo a mesma foi
promovida nas seguintes bases de dados: Pubmed, Web of Science, Scielo e
Science Direct, com utilização dos seguintes descritores: a) “açaí or euterpe
oleracea”; b) “açaí or euterpe oleracea and açaí oil”; c) “açaí oil and
microencapsulation”; d) “açaí oil and fatty acids ”; e) “açaí oil and antioxidant”; f)
“açaí oil and anthocyanidin”; g) “açaí oil and tocopherols”; h) “açaí oil and
flavonoids”; i) ”açaí oil and health”; j) “açaí oil and carotenoids”; k) “açaí oil and
chronic diseases”, sendo adotados como referência para a construção desse artigo
àqueles que apresentavam texto completo disponível e sem recorte de tempo,
constando no documento literatura clássica e atual.

2.2 Desenvolvimento
2.2.1 Açaí (Euterpe oleracea)
O açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.) é uma planta frutífera que tem por
origem a América Central e do Sul. Seu fruto é caracterizado como exótico e
vastamente consumido pela população Amazônica. No entanto, recentemente o
fruto ganhou destaque em âmbito internacional, pelas atividades antioxidantes e
por sua composição fitoquímica, classificando-o como alimento funcional
(BERNAUD; FUNCHAL, 2011; DE FREITAS BONOMO et al., 2014).
Com a conquista de novos mercados consumidores, nacional e
internacionais, foi registrado no ano de 2016 a produção de 1,1 milhão de toneladas
de açaí, sendo 98,3% desta produção proveniente do estado do Pará (IBGE, 2016).
Em 2019, esse valor saltou para 1,2 milhão de toneladas apenas no estado do Pará
(95% da produção nacional), chegando a injetar na economia do mesmo estado
cerca de 1,5 bilhão de dólares ao ano (SINDFRUTAS, 2019).
Estruturalmente, o açaí trata-se de uma fruta de baga, com diâmetro variante
entre 1 a 1,5 cm e de coloração que perpassa de tons de vermelho a preto, a
depender do estágio de maturação. Em sua conformação, 85% do volume total do
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fruto corresponde a semente, enquanto os 15% restantes são divididos entre polpa
e casca, que são as porções comumente associadas ao consumo. No entanto, é
importante salientar que, devido ao rendimento escasso da parte comestível,
normalmente o fruto é consumido após processamento, que consiste no
despolpamento e peneiração do material (MATIAS DOS SANTOS et al., 2008;
FERREIRA et al., 2016; CARVALHO et al., 2018).
De modo geral, trata-se de um fruto que é dito como fonte natural de
compostos bioativos, como: antocianinas, compostos fenólicos e vitamina E.
Quando extraído o óleo da polpa, evidencia-se que o mesmo é uma boa fonte de
antioxidantes lipofílicos, apresentando composição rica em ácidos graxos
monoinsaturados e poli-insaturados. (CARVALHO et al., 2018; FERREIRA et al.,
2016; GARZÓN et al., 2017; MACHADO et al., 2016; PÉREZ et al., 2018; RUFINO
et al., 2011; SCHAUSS et al., 2006; YAMAGUCHI et al., 2015;).

2.2.2 Composição química
O açaí ganhou destaque no cenário econômico na última década, sendo
associado a difusão de consumo mundial. Essa elevação do consumo está
associada a um aumento nas pesquisas em torno da composição química dessa
fruta, que salientam a presença de elevado teor de proteínas, fibras alimentares,
tocoferóis, minerais (ferro, boro, cromo e cobre), compostos bioativos e uma
composição lipídica rica em ácidos graxos mono e poli-insaturados, sendo as
informações abaixo descritas dispostas na figura 1 (ROGEZ, 2000; KANG et al.,
2010; YAMAGUCHI et al., 2015).
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Figura 1: Composição fitoquímica do açaí

Fonte: Rogez (2000); Kang et al., (2010); Yamaguchi et al., (2015).

Os compostos bioativos abrangem os nutrientes e não nutrientes que
possuem ação metabólica ou fisiológica específica (BRASIL, 2002). Dentre a vasta
gama de compostos, àqueles com ação antioxidante, como as vitaminas e os
compostos fenólicos (a exemplo dos flavonoides), tem atraído grande atenção (DAI
e MUMPER, 2010; MALTA et al., 2012; NIKI, 2010).
Partindo desse pressuposto, um interesse crescente é observado em torno
dos compostos bioativos, visto que essa fruta é tida como fonte natural,
principalmente, de antocianinas, proantocianinas e outros flavonoides, além de
fenólicos com características antioxidantes e anti-inflamatórias comprovadas
(SCHAUSS et al., 2006a; RUFINO et al., 2010; GARZÓN et al, 2017).
Por meio de cromatografia líquida de alta eficiência, sob método de
fingerprinting, foi possível identificar várias espécies de flavonoides, ácidos
fenólicos, antocianidinas e ácidos graxos, sendo os flavonoides a classificação de
maior expressividade de detecção, a exemplo da quercetina, kaempferol,
kaempferol, rutina e apigenina (MULABAGAL e CALDERON, 2012). No que tange
a antocianinas, estudos salientam que as de presença mais significativa no açaí
são cianidina-3 glucosídeo e cianidina- 3 rutinosídeo (PACHECO-PALENCIA;
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DUNCAN; TALCOTT, 2009), podendo, ainda, serem encontradas cianidina-3sambubiosídeo;

peonidina-3-rutinosídeo;

pelargonidina-3-

glucosídeos,

e

delfinidina-3-glucosídeos (CARDOSO et al., 2015). Portanto, de acordo a sua
composição, o açaí é classificado como uma das 5 frutas de maior poder
antioxidante e dentre os óleos que possuem antocianinas derivados de frutas, o
açaí foi apontado com poder antioxidante 10 vezes maior quando comparado com
uvas vermelhas (BERACA, 2012; PACHECO-PALENCIA et al., 2008).

2.2.3 Composição lipídica do açaí
Quando avaliada a composição centesimal, o valor energético agregado ao
açaí se apresenta em torno de 70 - 90%, sendo esse achado associado a sua
composição lipídica rica em ácido oleico e palmítico, de forma majoritária, sendo
uma boa fonte de ácidos graxos mono e poli-insaturados (MENEZES; TORRES;
SRUR, 2008; DE SOUZA et al., 2010). Além disso, Sangronis et al., (2006)
evidenciaram que, a cada 100g de polpa do fruto, 33,1 a 49,4g correspondeu aos
lipídios, perfazendo um valor calórico (apenas considerando a fração lipídica) de
297,9 a 444,6 kcal/100g. Em outro estudo, promovido por Fernandes et al., (2016),
utilizando metodologia de análise similar, foi detectada a presença de 39,64g de
lipídios em 100g de açaí, corroborando com os estudos anteriores.
Quando extraído, o óleo de açaí apresenta composição similar aos óleos de
oliva e abacate, sendo 60% correspondente aos ácidos graxos monoinsaturados e
14%, aos poli-insaturados, além de compartilhar o potencial de insaponificação,
tornando-se um produto favorável para consumo in natura e sob formulações
cosméticas e/ou farmacêuticas, apresentando valor econômico relevante (ROGEZ,
2000).
De acordo com Lubrano et al., (1994), a composição do óleo de açaí
demonstrou que, dentre o percentual de ácidos graxos, 60% era correspondente
ao ácido oleico, 22% de ácido palmítico, 12% de ácido linoleico e 6% dos ácidos
palmitoléico e esteárico, juntamente aos outros ácidos graxos em quantidades
residuais. Também foram identificados cinco esteróis, incluindo sitosterol (78%),
estigmasterol (6,5%), δ5-avenasterol (6,5%), campesterol (6,0%) e colesterol
(2,0%). A composição lipídica do açaí está disposta na Tabela 1.
Além da avaliação acerca da composição de ácidos graxos, importantes
compostos bioativos são encontrados na porção lipídica dos extratos. A presença
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de tocoferóis e tocotrienóis em óleos para consumo in natura tem sido amplamente
pesquisada (GUINAZI et al., 2009), dentre eles, o conhecimento sobre o conteúdo
e poder antioxidante no óleo de açaí ganhou atenção expressiva. No óleo de açaí,
em estudo realizado por Duncan (2010), apenas o α-tocoferol (645 mg/kg) foi
identificado e em teores mais elevados, quando comparados a outros óleos
vegetais a exemplo do óleo de palma (140 a 161 mg/kg), azeite virgem (100 a 284
mg/kg) e óleo de soja (80 a 87 mg/kg) (POCKLINGTON e DIEFFENBACHER, 1988;
GIMENO et al., 2000).
Os carotenóides, assim como os tocoferóis, são importantes antioxidantes
lipofílicos, que atuam diretamente sobre a prevenção da peroxidação lipídica.
Enquanto os tocóis atuam reagindo com a espécies reativas de oxigênio, inibindo
a oxidação dos ácidos graxos insaturados, por competição (MKINEN et al., 2000),
o β-caroteno, carotenoide identificado de forma majoritária no óleo de açaí, atua
como inibidor do oxigênio singlete, por meio da transferência de energia da
molécula de oxigênio para o carotenoide, que em sequência dissipa a energia
sobressalente em forma de calor (CHOE e MIN, 2006, DUNCAN, 2010), interagindo
com a preservação da qualidade do alimento, de forma primária, e conferindo
benefícios a saúde do consumidor. O açaí possui uma elevada quantidade total de
α-tocoferol, provavelmente relacionada a elevada presença de ácidos graxos
insaturados. A vitamina E é um potente antioxidante que ajuda a proteger os lipídios
de processos oxidativos (ROGEZ, 2000).

Tabela 1: Composição lipídica do açaí
Composição lipídica do
açaí
Valor calórico total
Lipídios totais

(g/100g) / %
297,9 a 444,6 kcal/100g
33,1 a 49,4g

Referência

Sangronis et al., (2006)

39,64g

Fernandes et al., (2016)

Ácidos graxos

60%

Rogez (2000)

monoinsaturados

66,14%*

Silva et al., (2019)

Ácidos graxos poli-

14%

Rogez (2000)

insaturados

11,20%*

Silva et al., (2019)

Ácido oleico

60%

Lubrano et al., (1994)
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62,18%
Ácido palmítico
Ácido linoleico

22%
12%
11,07%

Ácido palmitoleico +

Silva et al., (2019)
Lubrano et al., (1994)
Silva et al., (2019)

6%

esteárico
Sitosterol

78%

Estigmasterol

6,5%

δ5-avenasterol

6,5%

Campesterol

6%

Colesterol

2%

Lubrano et al., (1994)

*Açaí do município de Anajás, a 50 ºC.
Fonte: Fernandes et al., (2016); Lubrano et al., (1994); Rogez (2000); Sangronis et
al., (2006); Silva et al., (2019).

2.2.4 Oxidação lipídica em óleos vegetais: causas e métodos preventivos
A oxidação lipídica, processo no qual todos os subtipos de óleos são
susceptíveis, promove uma degradação irreversível de determinados compostos
presentes no óleo, culminando, ainda, com alterações da composição nutricional e
características organolépticas (SHAHIDI; ZHONG, 2010).
Conceitualmente, este processo tem início com a oxidação dos ácidos
graxos insaturados dos óleos vegetais pelas espécies reativas de oxigênio. Essas
reações geradas, são denominadas radicalares que se auto propagam, ou seja, é
a habilidade de propagação o pilar de suma importância para o desenvolvimento
de reações radicalares, culminando com a instalação de peroxidação lipídica
(CHOE e MIN, 2006).
Quando tratamos de óleos vegetais, a oxidação lipídica perpassa por três
etapas: iniciação, propagação e terminação, que podem, ainda, ser inibidas ou
retardadas pela ação dos diferentes antioxidantes presentes nos óleos vegetais
(SCHNEIDER, 2009).
Na etapa de iniciação da peroxidação lipídica, o radical OH•, radical instável,
atua removendo um átomo de hidrogênio dos ácidos graxos poli-insaturados,
produzindo um radical lipídico (L•). Esse radical produzido, interage com o oxigênio,
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produzindo um hidroperóxido de lipídio (LOOH•), enquanto o radical lipídico
remanescente reinicia o processo, reagindo com oxigênio e, sendo essa a etapa de
propagação. Na fase de terminação, é formado um não-radical, sendo esses
utilizados como marcador de peroxidação lipídica, a exemplo do malonaldeído
(MDA). Quanto maior a produção de não-radicais, maior a peroxidação lipídica em
curso (TORRES, 2009). A informações estão resumidas na figura 2:
Figura 2: Esquema do processo de peroxidação lipídica (iniciação, propagação e
finalização)

INICIAÇÃO

LH + OH•

L + H2O

PROPAGAÇÃO
L• + O2
LH + LOO•

Autopropagação

LOO•
L• + LOOH
Hidroperóxido
de lipídio

TERMINAÇÃO
LLOO• + L•
LOO• + LOO•
Íons metálicos

LOOL
LOOL + O 2

Peróxido de
lipídio

MDA
Aldeídos
Alcanos

Fonte: Adaptado de Batista; Costa; Pinheiro-Sant’ana (2007)

Para intervir nesse processo, são utilizados compostos antioxidantes,
naturais e/ou sintéticos, a fim de inibir ou retardar a ocorrência de alterações na
composição lipídica do óleo. Dentre os principais podem ser citados: tocoferóis,
compostos fenólicos, fitoesteróis e carotenoides, naturalmente encontrados nos
óleos vegetais, em quantidade variante (RAMALHO e JORGE, 2006).
Estes atuam prolongando a fase denominada de indução ou, ainda, atuam
diretamente no bloqueio das espécies reativas de oxigênio ou pela quelação com
metais transitórios, sendo eles classificados em antioxidantes primários (a exemplo

30

dos tocoferóis e os compostos fenólicos) e secundários (a exemplo do ácido cítrico),
respectivamente, de acordo a função exercida (CHAIYASIT et al.,2007).
Apesar do reconhecimento da atividade antioxidante, salienta-se que esta
pode ser influenciada por diversos fatores, dentre eles: concentração dos
compostos e interação (sinérgica ou antagonista) com os demais constituintes e a
exposição aos catalizadores, tais como: temperaturas elevadas (termo oxidação),
exposição à luz (de foto-oxidação), além da auto oxidação (iniciada de forma
espontânea) (LAGUERRE et al., 2015).
A grosso modo, quando ocorre o desbalanço entre características oxidativas
e compostos antioxidantes, a peroxidação lipídica é iniciada. São promovidas
reações sobre os ácidos graxos poli-insaturados, alocados nas membranas
celulares, promovendo, por consequência, alterações na permeabilidade celular,
fluidez e integridades das membranas (MAHATTANATAWEE et al., 2006).
Essas alterações, nos óleos vegetais, promovem, como já citado, mudanças
na composição nutricional e nas características sensoriais no óleo, no entanto,
comportamento similar é observado em metabolismo humano, em termos
bioquímicos, culminando com a instalação de condições de saúde. In vivo, esse
processo gera a oxidação de biomoléculas, promovendo perda de suas funções
biológicas e/ou gerando desequilíbrio homeostático, que favorece o dano oxidativo
potencial contra células e tecidos, ou seja, apresentando característica de auto
propagação (HALLIWELL e WHITEMAN, 2004).
A partir do exposto, é perceptível que a oxidação lipídica, nos óleos vegetais,
é gerada a partir de reações que sofrem influência da concentração de pró e
antioxidantes, além do tipo de “tratamento térmico” e exposição promovidos (calor
e luz), guardando relação direta com a composição lipídica e tipo de antioxidante
empregado (ROMAN et al., 2013; SILVAGNI et al., 2010).

2.2.5 Vias de degradação dos óleos: ácidos graxos monoinsaturados,
carotenoides e tocoferóis
Os benefícios do consumo de óleo vegetais, tais como o de açaí, são
associados a presença dos compostos bioativos, a exemplo dos carotenoides e
tocoferóis, além de sua composição rica em ácidos graxos monoinsaturados.
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No entanto, apesar desses benefícios previamente elucidados, os óleos
vegetais são suscetíveis a processos de hidrolise, auto-oxidação e foto-oxidação,
quando em presença de oxigênio (PIENKOWSKA et al., 2005; YOU et al., 2006)
Esses processos podem acontecer em situações corriqueiras, de estocagem
ou uso, promovendo mudanças na estrutura glicerídica, pelo contato com agentes
externos, a exemplo da água (alterações hidrolíticas), oxigênio atmosférico
(alterações oxidativas) e a temperatura (alterações de isomerização), podendo
culminar com mudanças de característica no produto final, tais como a rancidez
lipídica (NUNES, 2013).
Em termos de foto-oxidação, a literatura expõe que esse processo tem
relação direta com a interação de moléculas de clorofila tripleto com oxigênio
molecular, gerando a produção de oxigênio singleto, espécie altamente reativa que
atua sobre as duplas ligações dos compostos (NIEDZWIEDZKI et al., 2007;
PIENKOWSKA et al., 2005; YOU et al., 2006), culminando com a formação de
substâncias voláteis, tais como: álcoois, cetonas e aldeídos (NUNES, 2013). Vale
salientar que, a interação do oxigênio triplete com ácidos graxos insaturados
acontece de forma limitada, diferente do que é procedido com sua isoforma
singlete, que pode ser formado por processos enzimáticos, químicos e fotoquímicos
(LIMA; ABDALLA, 2001).
Nesse panorama, os carotenoides atuam correlacionando-se com o oxigênio
singlete, reduzindo a ocorrência de fotodegradação do óleo vegetal. Evidenciando,
portanto, a presença de substancias pro e antioxidantes, sendo seu equilíbrio
resultante da concentração destes no material de interesse, salientando que,
quanto maior for a concentração de clorofila tripleto, maior, em termos de
proporção, será a degradação (NIEDZWIEDZKI et al., 2007; PIENKOWSKA et al.,
2005). Ainda sobre a reatividade da clorofila, a estrutura que apresenta maior
interação é a porfirina e a fração fitil, que leva a produção de fitona (6, 10, 14trimetilhexandecan-1, 2-diol) e o fitodiol (3-metilideno-7, 11, 15-trimetihexadecan-1,
2-diol) (RONTANI; VOLKMAN, 2003).
Outro grupo de interesse são os tocoferóis, que são compostos constituídos
por grupamento metil-substituintes e cadeia lateral saturada, que, na cadeia
alimentícia, possuem função de conservante (CARVALHO, 2007), além de ser um
aliado para tratamento de afecções cardíacas (FREITAS, 2007), atuando por meio
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da inibição direta da oxidação das espécies reativas de oxigênio, cessando a
diferenciação de ácidos graxos insaturados em aldeídos (FREITAS, 2007).
Quimicamente, os tocoferóis atuam cedendo hidrogênio, diferenciando-se
em radical tocoferoxil que não apresenta comportamento reativo sobre a
composição lipídica. Reage, portanto, com o radical peroxil, impedindo a produção
de novas espécies reativas (GUINAZI, 2004).
Por esse fator, considerando a elevada presença de clorofila em óleos
vegetais, ressalta-se a importância de armazenamento controlado, livre de contato
com oxigênio, protegidos da luz e em temperatura reduzida (SHOEFS, 2002).

2.2.6 Óleo de açaí e atividades biológicas
Estudos recentes vêm demonstrando alta eficácia do consumo de açaí e
seus derivados, a exemplo do óleo, em várias condições de saúde, sendo esse feito
embasado nas atividades antioxidante, anti-inflamatória e antiproliferativa.
No que tange a ação antioxidante, considerada mais expressiva que em
outras frutas ricas em antocianinas (CESAR et al., 2014), estudos detectaram a
formação de células polimorfonucleares, bem como elevação da atividade da
catalase e redução da concentração sérica de proteínas inflamatórias, culminando
com a inibição das Espécies Reativas de Oxigênio (ERO) (KANG et al., 2010;
BARBOSA et al., 2016).
Essa mesma atividade pôde ser constatada em células do sistema nervoso
central, em estudo promovido por De Souza Machado et al. (2016), que teve por
objetivo avaliar o efeito protetor dos componentes da polpa congelada de açaí nos
parâmetros do estresse oxidativo no córtex cerebral, hipocampo e cerebelo de ratos
Wistar, tratados com tetracloreto de carbono. Nesse estudo foi detectado que os
componentes da polpa de açaí atuaram impedindo a inibição da atividade da
creatina quinase, das substâncias reativas de ácido tiobarbitúrico, carbonila e
catalase em todas as estruturas cerebrais e, no hipocampo, pela atividade da
superóxido dismutase. Corroborando com os estudos na mesma linha de
investigação, promovidos por Souza et al., (2018), que identificaram uma atividade
protetiva do consumo de açaí em relação às células e estruturas do sistema
nervoso central, através da modulação de biomarcadores, marcados pelo aumento
da secreção de hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) e redução do peptídeo YY.
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Ainda sobre os efeitos na saúde humana, estudo realizado por Favacho et
al., (2011), promovido com a utilização do óleo da Euterpe oleracea apresentou
resultados que sugerem que o mesmo apresenta, ainda, propriedades antiinflamatórias e atividades anti noceptiva, inibindo a formação de tecido
granulomatoso, e promovendo a redução do número de neutrófilos.
Em modelos experimentais, a oferta de açaí vem sendo associado a
prevenção e controle de doenças relacionadas à síndrome metabólica, com
promoção da diminuição dos níveis séricos de glicemia de jejum, insulina sérica,
colesterol total, LDL-colesterol (UDANI et al., 2011) e triglicerídeos (YUYAMA et al.,
2011).
Em investigação, promovida por Faria e Souza et al., (2017), com avaliação
do efeito do óleo de açaí na hiperlipidêmica induzida em ratos Wistar, tiveram como
achados a redução do colesterol total e do LDL-colesterol, contribuindo para a ação
antiaterogênica. Portanto, o tratamento com óleo de açaí inibiu a formação de
placas de ateroma no endotélio vascular dos ratos estudados.
Outra vertente de estudo, que avaliou a modulação da expressão dos genes
envolvidos na homeostase do colesterol no fígado e o aumento da excreção fecal
observou como resultados que, o grupo alimentado com dieta hipercolesterolêmica
suplementada com açaí a 2% apresentou uma diminuição significativa no colesterol
total sérico, colesterol de lipoproteína de baixa densidade e índice aterogênico e
favoreceu o aumento do colesterol de lipoproteína de alta densidade e excreção de
colesterol nas fezes em comparação com o grupo que recebeu apenas dieta
hipercolesterolêmica (25% de óleo de soja e 1% de colesterol). Outro achado
importante foi o aumento significativo da expressão dos genes LDL-R, ABCG5 e
ABCG8, quando em presença de suplementação com polpa de açaí (DE SOUZA
et al., 2012).
O efeito anti-hipertensivo do fruto açaí foi avaliado em estudo com 20
indivíduos

saudáveis

em

relação

a

parâmetros

hemodinâmicos

e

eletrocardiográficos. Após o consumo de uma dose única de cápsulas de açaí (2
cápsulas de 500mg cada), foram analisadas as variáveis em três tempos: no tempo
zero, após 2 e 6 horas, sendo os resultados comparados ao grupo placebo. Em
relação ao eletrocardiograma, não foram encontradas diferenças entre os grupos,
no entanto, após 6 horas, a pressão arterial sistólica avaliada foi menor no grupo
que consumiu cápsulas de açaí (GALE et al., 2014).
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Em estudo com ratos, portadores de lesão renal, foi observado que o extrato
de polpa de açaí atuou reduzindo-a substancialmente, prevenindo a ocorrência de
disfunção renal, por atuar minimizando a inflamação e o estresse oxidativo, bem
como melhorando as condições da barreira de filtração renal (CORDEIRO et al.,
2017).
Já na obesidade e esteatose hepática, induzida em camundongos, a oferta
de extrato lipídico de açaí promoveu redução da lipogênese, elevação da excreção
de colesterol e redução do estresse oxidativo hepático (DE OLIVIERA et al., 2015).
No tratamento de neoplasias, Pacheco-Palencia et al. (2008) identificaram
que o uso de óleo de açaí apresentou atividade antiproliferativa e antitumoral em
várias linhagens celulares, com modificação da transdução de sinal intracelular, por
gerar interferência no ciclo celular. Seguindo a mesma linha, em estudo com
camundongos tratados com nanoemulsão de óleo de açaí, com ação
fotossensibilizadora para terapia fotodinâmica utilizada no tratamento de
melanoma, foi percebido que a nanoemulsão estimulou a morte celular de 85% para
células de melanoma, mantendo a alta viabilidade em células normais. Culminando
com uma redução no volume do tumor de 82%, em comparação ao grupo controle
(MONGE-FUENTES et al., 2017). Já em processo de intoxicação por Cádmio,
promotora de afecção testicular, a utilização de óleo de açaí nas doses de 50, 100
e 150mg por 42 dias, em camundongos, promoveu recuperação das células de
Leydig, além de aumento dos níveis séricos de testosterona, das concentrações
testiculares de manganês e zinco, da atividade de superóxido dismutase e catalase
e da viabilidade das células germinativas; promovendo regeneração do parênquima
testicular (MOURO et al., 2020).

2.2.7 Microencapsulação com óleo de açaí: objetivos e benefícios
A microencapsulação se trata de um processo onde é promovido o
cerceamento do núcleo ou princípio ativo por um revestimento, formando pequenas
cápsulas. Dentre o espectro de benefícios, é possível elencar a promoção da
estabilização do material encapsulado, o controle das reações oxidativas, a
liberação do material ativo de forma controlada, o mascaramento de sabores, cores
ou odores indesejáveis, a redução da toxicidade do material ativo, o prolongamento
da vida útil e a proteção dos compostos de valor nutricional, conferindo elevação
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das respostas benéficas relacionadas ao uso destas substâncias (JYOTHI et al.,
2012; MENEZES et al., 2013).
Esse processo ganhou destaque no contexto dos óleos essenciais, visto que
se tratam de produtos que podem perder sua atividade biológica pela volatilização
ou por degradação, quando expostos a temperaturas elevadas, a processos
oxidativos ou a iluminação UV. Durante o processo, realizado através de secagem
por pulverização, é removida rapidamente a água por vaporização das emulsões
óleo/água, promovendo a alocação do composto de interesse no núcleo, enquanto
é cerceado pelo material de parede, que protege o microencapsulado das reações
com o meio externo (GHARSALLAOUI et al., 2007; MADENE et al., 2006;
SOLIMAN et al., 2013).
Um exemplo de crescente aplicação das microcápsulas é associado ao
desenvolvimento tecnológico de fitomedicamentos, que são medicamentos
produzidos a base de extrato vegetal, onde o potencial químico e terapêutico da
droga vegetal deve ser preservado e valorizado. A manutenção e a agregação de
valor terapêutico requerem, portanto, que a qualidade do produto obtido seja
conservada dentro de parâmetros previamente estabelecidos, conferindo maior
valor às técnicas que promovem a formulação de microcápsulas (BASSANI;
ORTEGA; PETROVICK, 2005).
Dentro desse espectro, o açaí ganhou destaque pois o extrato e óleo puro
de açaí têm apresentado atividades biológicas e farmacológicas importantes, com
resultados em tratamento de complicações dermatológicas, de distúrbios digestivos
e infecções (Heinrich et al., 2011; Machado, 2010).
Estudos foram realizados com a produção de microcápsulas com núcleo
lipídico, a exemplo da formulação a 10% de óleo de laranja com 10% de amido
modificado e 36% de maltodextrina, atingindo 94% de eficiência de retenção, ou
seja, retendo na micropartícula maiores concentrações de óleo e/ou compostos
voláteis (ABURTO et al., 1998). Outro exemplo trata da formulação de
micropartículas com óleo de lavanda (com formulação a base de polímero, carga
de óleo e goma acácia) que apresentou eficiência de 77,89% (BURHAN et al.,
2019), resultado similar ao obtido por Kanclerz, Drozińska e Kurek (2019) para óleo
de Camelina sativa, onde foi obtida eficiência de encapsulação (porcentagem de
ingrediente ativo que foi incorporado nas partículas em relação à quantidade que
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foi adicionado) de 83,93% e 91,74% com utilização de goma arábica e inulina, como
materiais de parede, respectivamente.
Mais recentemente, em estudo com utilização de óleo de açaí e α- tocoferol,
foi possível avaliar que a inserção de óleo de açaí elevou a eficiência de retenção
de 14 a 23% para 34 a 44%, sendo o mesmo classificado como um valoroso veículo
de dissolução do tocoferol (SANTOS, 2014a).

2.2.8 Tecnologias de secagem
2.2.8.1 Spray-dryer
A utilização da técnica de spray-dryer, também denominada secagem por
nebulização ou por atomização, teve seu início de no século 18, com o primeiro
depósito de patente acerca da formulação de ovo em pó. Com o advento da
tecnologia, essa metodologia ganhou mais expressividade e passou a ser
amplamente utilizada para secagem de produtos alimentícios e farmacêuticos,
apresentando destaque quando trata-se de substancias sensíveis ao calor, tais
como alimentos e materiais biológicos (SANTOS et al., 2014).
Como consequência ao processo, podem ser citadas a elevação da vida útil
do produto, manutenção da composição e valor nutritivo, facilidade no transporte e
minimização de perdas (armazenamento) (CELESTINO, 2010).
Dentre as mais diversas metodologias de secagem, o Spray-Dryer é
considerado uma das mais interessantes pelo curto tempo de secagem em
exposição a temperaturas relativamente baixas, quando comparadas a outros
métodos de secagem com aquecimento (SCHUTYSER; PERDANA; BOOM, 2012).
Grande parte dos produtos alimentícios comercializados em forma de pó são
submetidos a esta metodologia. Dentre esses alimentos, as frutas e sua
apresentação em polpa ganharam expressividade, tendo em vista sua alta
perecibilidade. Esse processo permite que seja mantida a qualidade, em termos de
composição nutricional, enquanto possui alta durabilidade, pela redução drástica
da atividade de água (KARAM et al., 2016).
No entanto, apesar dos benefícios, a secagem utilizando suco de frutas,
incluindo a polpa de açaí, apresenta limitações, tais como viscosidade,
higroscopicidade e baixa solubilidade, além de redução no rendimento, pela
aderência da amostra nas paredes do equipamento. Partindo desse problema,
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surgiram soluções para promover o cerceamento das substâncias ativas,
denominados agentes carreadores (SANTANA et al., 2016).
Para esse processo, são elencados agentes carreadores de alta solubilidade
e baixa viscosidade, tais como: amidos, gomas, proteínas e lipídios, em solução.
Sendo o material utilizado e a solução empregada baseada no objetivo da
encapsulação (QUEK; CHOK; SWEDLUND, 2007).

2.2.8.2 Liofilização
A liofilização, também chamada de criodesidratação ou criosecagem,
promove a secagem de materiais através da sublimação, onde a água previamente
congelada passa diretamente ao estado gasoso (sem passar pelo estado líquido),
em baixas temperaturas e sob vácuo constante. Tal metodologia teve como
princípio à manutenção do aroma natural dos alimentos, fato que não se mantem
quando ocorre exposição às altas temperaturas (IBARZ; BARBOSA-CANOVAS,
1999).
A liofilização, de forma generalizada, atua promovendo conservação de
grande parte dos compostos bioativos presentes nas amostras submetidas à
secagem, denominados voláteis e termossensíveis (VIEIRA et al., 2012). Trata-se
de um procedimento que não modifica a estrutura físico-quimica do material, mas
permite a sua conservação, com umidade em torno de 15% e alta estabilidade
microbiológica (RAMÍREZ-NAVAS, 2006).
É um processo que envolve estabilização, no qual a substância é
previamente congelada, o solvente é submetido à sublimação seguida do processo
de dessorção, ou seja, o soluto que estava retido na massa solida será deslocado,
passando para a fase gasosa, garantindo a minimização do crescimento bacteriano
e o estímulo a reações químicas (RAMÍREZ-NAVAS, 2006).
Apesar de ser tido como o mais nobre processo conhecido de conservação
de produtos biológicos, por reunir os dois métodos mais confiáveis de conservação,
a congelação e a desidratação (RAMÍREZ-NAVAS, 2006), trata-se de um
procedimento que demanda mais tempo de processamento, o que favorece a
elevação do custo de operação, sendo esse custo de 4 a 5 vezes maior que o
empregado na secagem por spray-dryer, por exemplo (SHISHIR e CHEN, 2017).
Estudo promovido com utilização de secagem de amostras de polpa de açaí
por liofilização, com sequente extração de óleo por meio da técnica de fluido
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supercrítico evidenciou presença de 76,2% de ácidos graxos insaturados, 61,3%
de monoinsaturados, 14,9% de poli-insaturados e 23,8% de saturados (EMBRAPA,
2012).
Já em estudo promovido por Menezes et al., (2008), na mesma temática, a
avaliação de composição lipídica da extração de amostra seca por liofilização
evidenciou a presença de 40,75 g/100g de lipídios em açaí, sendo 25,56%
correspondente ao ácido palmítico, 3,54% ao ácido palmitoleico, 1,84% ao
esteárico, 52,7% ao oleico e 0,95% ao linoleico, evidenciando a preservação dos
compostos lipídicos quando comparados os valores obtidos dos óleos liofilizados e
brutos.

2.2.8.3 Estufa com circulação de ar
A secagem em estufa, método dito convencional, em termos de conservação
de alimentos (RODOVALHO et al., 2015), se baseia na remoção de água por
aquecimento (convecção forçada), que o gradiente de temperatura entre esta
superfície aquecida e o centro do material provoca, levando, então, a troca de calor
entre estas duas regiões, agora por condução térmica, promovendo redução do
volume, de acordo a evaporação da água, gerando aumento das forças capilares
(LOURENÇO; FINZER, 2013).
Esse processo promove a obtenção de micropartículas coacervadas (por
separação de fases em solução) desidratadas, sendo esse produto final com
características distintas, quando comparadas àquelas obtidas por spray-dryer. São
partículas que não apresentam individualização, o que culmina com alterações no
tamanho do produto final e, por consequência, na capacidade de liberação do
material encapsulado (THIES, 1995).
Essas

micropartículas

coacervadas

desidratadas,

demandam

processamento posterior (físico, químico ou enzimático), para acesso ao material
encapsulado ou adquirir características próprias de individualização das mesmas,
reduzindo a rigidez e elevando a permeabilidade das paredes (STRAUSS e
GIBSON, 2004; MWANGI e OFNER, 2004; NAKAGAWA, et al., 2004).
Apesar de ser um método de secagem clássico, a exposição das amostras
ao binômio tempo X temperatura está associada à ocorrência de perdas de
compostos voláteis ou termosensíveis, a exemplo dos carotenoides (RUTZ et al.,
2016), que se transformam em outros compostos incolores em curto espaço de
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tempo, após exposição à oxidação (KHAZAE et al., 2014). Comportamento similar
foi observado em estudos com pó de acerola verde, para determinação de vitamina
C (MENEZES et al., 2016) e cubos de manga, para compostos fenólicos absolutos
e propriedades antioxidantes (SOGI et al., 2015).
Em oposição aos achados anteriores, no que tange a concentração de
antocianinas, foi identificado que a exposição ao calor, por um maior espaço de
tempo, culminou com a intensificação da cor roxa (SAMOTICHA et al., 2016),
contrariando o observado em amostras liofilizadas, onde ocorre a manutenção da
cor natural (GAVA, 1994).
Semelhante ao observado na secagem em estufa, em estudo promovido por
Machado (2010), com exposição de amostra de açaí à irradiação, observou-se que
não houve surgimento ou desaparecimento de compostos na avaliação lipídica do
açaí, mas foi promovida consumação de compostos polares, reduzindo os teores
de algumas espécies de ácidos graxos.
Em amostras de óleo essencial de Patchouli (Pogostemon cablin (Blanco),
foi percebido que a secagem prolongada (acima de 2 dias, a 65 °C) promove
redução gradativa do teor de óleo essencial, com redução da concentração dos
compostos de interesse (STORCK; DESCHAMPS, 2015).
Em estudo com óleo essencial de Pectis brevipedunculata submetidos a
secagem a 40 °C, 50 °C e 60 °C, foi visualizada redução progressiva da composição
dos compostos principais com a elevação da temperatura, em relação a amostras
secas ao ar ambiente, denotando a interferência do aquecimento sobre a
composição dos óleos vegetais, no que tange aos compostos voláteis (OLIVEIRA,
2011).

2.3 Conclusões

Diante do exposto, é possível concluir que o açaí (Euterpe oleracea) e seus
derivados, a exemplo do óleo, apresenta composição rica em compostos com
propriedades antioxidante, anti-inflamatória, antiproliferativa, entre outras ainda em
estudo, que atuam de forma positiva conferindo benefícios sobre diversas
patologias, em estudos in vitro e in vivo¸ sendo considerado como um fruto
promissor, o que desperta um grande interesse da indústria farmacêutica e
alimentícia, sendo um dos destinos a produção de microcápsulas, a exemplo da
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utilização de secagem por utilização de spray-dryer, liofilização ou estufa com
circulação de ar, favorecendo o uso em formulações, gerando maior valor agregado
ao bioproduto formulado.
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RESUMO
A literatura científica apresenta um crescente número de pesquisas no que tange
aos benefícios do consumo de frutas em geral. O açaí (Euterpe oleracea) ganhou
destaque por ser uma fruta de baga amplamente consumida e com capacidade
antioxidante comprovada, devido a presença de antocianinas e flavonoides, sendo
considerado um alimento funcional. Tais substâncias antioxidantes presentes em
sua composição, o que demanda investigação em torno de técnicas de secagem,
como o Spray-dryer e liofilização, a fim de aumentar o tempo de prateleira e
minimizar a decomposição dos compostos. O presente estudo objetivou
caracterizar os pós microencapsulados enriquecidos com extrato lipídico da goma
de açaí obtidos por diferentes métodos de secagem (spray-dryer, liofilização e
estufa). Diferentes experimentos foram realizados para caracterizar estes
microencapsulados, a exemplo da varredura das amostras por ultravioleta,
cromatografia gasosa, cromatografia líquida de alta eficiência, ensaios
antioxidantes pelo método de DPPH e TBARS, microscopia eletrônica de varredura,
espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier e ensaios térmicos.
Foi possível identificar, no óleo de açaí, uma composição rica em ácidos graxos
insaturados, bem como tocoferóis e carotenoides, além de evidenciar que as
técnicas de secagem atuam diretamente sobre essa composição, preservando-a,
no caso da liofilização, e degradando-a, no caso da secagem em estufa e por spraydryer. O óleo de açaí mostrou elevada atividade antioxidante (dose-dependente) e
o ensaio de TBARS evidenciou, ainda, que a oxidação lipídica foi mais evidente em
amostras submetidas ao aquecimento, salientando os benefícios da secagem por
liofilização nessa espécie de óleo vegetal. O não aquecimento dos
microencapsulados promoveu, ainda, similaridades ao óleo bruto, quando
avaliados os resultados para ensaios térmicos e em espectroscopia, com maior
preservação dos compostos lipídico presente no material encapsulado. Evidenciouse a importância das técnicas de secagem sem emprego de calor (liofilização) e
ausência de luz, promovendo a preservação dos compostos lipídicos saturados e
insaturados, considerados lábeis, minimização da ocorrência de oxidação lipídica,
além de ser uma técnica que favorece a entrega ao consumidor de um produto
seguro, com potenciais benefícios à saúde.
Palavras-chave: Euterpe oleracea. Tocoferol. Carotenoides. Ácidos graxos.
Estabilidade de ácido graxos. Peroxidação lipídica.

ABSTRACT
The scientific literature presents a growing number of researches regarding the
benefits of fruit consumption in general. Açaí (Euterpe oleracea) gained prominence
for being a widely consumed berry fruit with proven antioxidant capacity, due to the
presence of anthocyanins and flavonoids, being considered a functional food. Such
antioxidant substances are present in its composition, which demand investigation
around drying techniques, such as spray-dryer and lyophilization, in order to
increase the shelf life and minimize the decomposition of the compounds. The
present study aimed to characterize the microencapsulated powders enriched with
açaí gum lipid extract obtained by different drying methods (spray-dryer,
lyophilization and oven). Different experiments were carried out to characterize
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these microencapsulates, such as scanning the samples by ultraviolet, gas
chromatography, high performance liquid chromatography, antioxidant assays by
the DPPH and TBARS method, scanning electron microscopy, infrared
spectroscopy with Fourier transform and assays thermals. It was possible to identify,
in açaí oil, a composition rich in unsaturated fatty acids, as well as tocopherols and
carotenoids, in addition to showing that the drying techniques act directly on this
composition, preserving it, in the case of lyophilization, and degrading it , in the case
of drying in an oven and by spray-dryer. The açaí oil showed high antioxidant activity
(dose-dependent) and the TBARS assay also showed that lipid oxidation was more
evident in samples subjected to heating, highlighting the benefits of freeze-drying in
this kind of oil. vegetable. The non-heating of the microencapsulates also promoted
similarities to the crude oil, when the results of thermal and spectroscopy tests were
evaluated, with greater preservation of the lipid compounds present in the
encapsulated material. The importance of drying techniques without the use of heat
(lyophilization) and absence of light was highlighted, promoting the preservation of
saturated and unsaturated lipid compounds, considered labile, minimizing the
occurrence of lipid oxidation, in addition to being a technique that favors delivery the
consumer of a safe product with potential health benefits.
Keywords: Euterpe oleracea. Tocopherol. Carotenoids. Fatty acids. Fatty Acid
Stability. Lipid peroxidation.
1. Introdução
O açaí (Euterpe oleracea) é uma fruta de baga, com diâmetro variante entre
1 a 1,5 cm, de coloração que pode perpassar por tons de vermelho a preto,
economicamente significativa e originária da Amazônia brasileira. É comumente
encontrado em países da América Central e do Sul, como Peru, Equador, Colômbia
e Brasil, sendo esse último o país de maior expressividade (FERREIRA et al.,
2016). No Brasil foi notificado, em 2019, uma produção 222 mil toneladas,
ganhando destaque nesse cenário o estado do Pará que foi responsável por uma
comercialização que girou em torno de 151 mil toneladas (IBGE, 2019), perfazendo
uma movimentação econômica, nesse mesmo estado, de R$ 465,5 milhões e, no
Brasil, de R$ 588,5 milhões (IBGE, 2019; MAPA, 2019; SEBRAE, 2015;
SINDFRUTAS, 2019).
No que tange a composição do fruto, cerca de 85% do volume total
corresponde a semente e os 15% restante são subdivididos entre polpa e casca,
porções utilizadas para consumo (FERREIRA et al., 2016). Tal fruto apresenta-se
como fonte natural de compostos bioativos (SCHAUSS et al., 2006), principalmente
antocianinas (GARZÓN et al, 2017), de modo mais expressivo a cianidina 3glicosídeo e o cianeto 3-rutinosídeo (YAMAGUCHI et al., 2015), compostos
fenólicos e vitamina E. Mais especificamente, o óleo de açaí trata-se de uma fonte
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de antioxidantes lipofílicos (CARVALHO et al., 2018; MACHADO et al., 2016), com
atividade semelhante ao azeite, apresentando composição rica em ácidos graxos
monoinsaturados e poli-insaturados (RUFINO et al., 2011), sendo constituído por
60% de ácido oleico e 12% ácido linoleico (PÉREZ et al., 2018).
Trata-se de uma fruta rica em substâncias com importantes atividades
antioxidantes e anti-inflamatórias, perfazendo efeito benéfico do consumo para a
saúde humana. Tais efeitos são associados a promoção da saúde, bem como
prevenção de inúmeras doenças degenerativas, a exemplo do Alzheimer e distrofia
muscular, atividade antiproliferativa e, em estudos mais recentes, foi vista a relação
direta com melhora das alterações metabólicas relacionadas à obesidade,
esteatose e diabetes mellitus, com efeito hipoglicemiante e hipolipidêmico (DE
BEM, et al., 2017; SCHULZ et al., 2015).
Mesmo diante de todos os benefícios, o açaí é uma fruta altamente perecível,
sendo impossibilitada para o consumo após 12 horas de exposição à temperatura
ambiente, devido sua elevada atividade de água, que, nessas condições,
favorecem sua deterioração. Isto, juntamente a instabilidade de antocianinas e
compostos fenólicos em presença de tratamento térmico, instigou a indústria
alimentícia a investigar novos processos, que apresentassem baixo custo, tendo
como resposta o aumento da vida de prateleira do açaí e manutenção da
estabilidade do pigmento, justificando a crescente na pesquisa científica, no que
tange ao microencapsulamento, sendo esta uma técnica que atua promovendo a
manutenção da composição e efeitos benéficos ao consumidor (BARBOSA et al.,
2017; TONON et al., 2010).
A microencapsulação se trata de um processo onde é promovida a
encapsulação ou aprisionamento do núcleo ou princípio ativo por um revestimento,
formando pequenas cápsulas (1 a 100µm). Dentre o espectro de benefícios, é
possível elencar a promoção da estabilização do material encapsulado, o controle
das reações oxidativas, a liberação do material ativo de forma controlada, o
mascaramento de sabores, cores ou odores indesejáveis, a redução da toxicidade
do material ativo, o prolongamento da vida útil e a proteção dos compostos de valor
nutricional, conferindo elevação das respostas positivas relacionadas ao uso destas
substâncias (JYOTHI et al., 2012; MENEZES et al., 2013).
Para o desenvolvimento tecnológico de fitomedicamentos, que são
medicamentos produzidos a base de extrato vegetal, o potencial químico e
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terapêutico da droga vegetal deve ser preservado e valorizado (KLEIN et al., 2009).
A manutenção e a agregação de valor terapêutico requerem, portanto, que a
qualidade do produto obtido seja conservada dentro de parâmetros previamente
estabelecidos, tais como: manutenção da composição fitoquímica dos materiais
encapsulados e encapsulantes, resistência térmica, controle de liberação e
mascaramento de odores e sabores, conferindo maior valor às técnicas que
promovem a formulação de microcápsulas (BASSANI; ORTEGA; PETROVICK,
2005).
Diante do exposto, o presente estudo objetivou caracterizar os pós
(microencapsulados) obtidos por diferentes métodos de secagem (spray-dryer,
liofilização e estufa) da extração lipídica da goma do açaí, visando obter um
microencapsulado que mantenha os princípios ativos do agente encapsulado e do
material encapsulante inalterados, principalmente no que se refere aos aspectos
moleculares de ambos.

2. Materiais e métodos
O presente estudo apresentou delineamento experimental e analítico,
seguindo as etapas descritas a seguir:

2.1 Aquisição das amostras
As amostras de polpa de açaí (Euterpe oleracea) foram obtidas congeladas
em um fornecedor alocado no município de Boca da Mata/AL. Após a coleta, as
amostras foram acondicionadas em isopor com gelo e encaminhadas ao laboratório
de análise de alimentos da faculdade de Farmácia, onde foram conservadas sob
congelamento (-14 ºC) até a realização do processo de análise.

2.2 Preparo das amostras (extrato lipídico do açaí):
A polpa de açaí proveniente do município de Boca da Mata/AL foi
descongelada sob refrigeração (5 ºC) e submetida a filtração a vácuo para
separação do extrato aquoso rico em flavonoides e antocianidinas da porção
gomosa rico em lipídeos. Uma quantidade de 100 g de porção gomosa da polpa de
açaí foi submetida ao processo de extração sólido-líquido.
Uma quantidade de 100 g da goma de açaí foi colocada em béquer de 500
mL e acrescido 200 mL de éter etílico e mantido em banho ultrassônico, da marca
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YAXUN CE® e modelo 3560, por 30 minutos, sendo realizadas pausas a cada 5
minutos para agitação com bastão de vidro. O líquido sobrenadante, de coloração
verde, foi recolhido e o precipitado foi novamente submetido ao processo de
extração sólido-líquido por mais duas vezes, com 150 mL de éter etílico em cada
extração. Os sobrenadantes das três extrações (500 mL) foram reunidos em um
único extrato etéreo e submetido a filtração em filtro de papel da marca Qualy®,
com poros de 14 µm e, em seguida, foi acondicionado em balão de fundo redondo
para evaporar o solvente etéreo em rotaevaporador (marca Fisatom®, modelo 801),
em temperatura de 35º C, sob velocidade de rotação de 100 rpm até redução do
volume para 20 mL. O extrato lipídico (óleo bruto de açaí) foi submetido a
evaporação do restante do solvente etéreo em capela sob exaustão a temperatura
de 25ºC por até 4 horas para total eliminação do solvente etéreo restando uma
quantidade de 6 mL de óleo bruto de açaí.
O óleo bruto resultante (extrato lipídico) de coloração verde foi
acondicionado em frasco tipo ampicilina e reservado sob refrigeração a 5º C, em
refrigerador doméstico, até o momento das purificações em sílica gel ou análise
UV-Vis, DPPH e HPLC-DAD. As amostras foram mantidas sob proteção da luz
durante todas as etapas da extração, purificação e análises do óleo e frações
purificadas o óleo de açaí, seja ele extraído da polpa ou das amostras submetidas
à secagem por estufa e liofilização.

2.3 Formulações
2.3.1 Obtenção dos microencapsulados da goma de açaí

Os microencapsulados de açaí foram preparados a partir da porção gomosa
da polpa de açaí. A polpa de açaí foi filtrada em sistema de filtração a vácuo e em
seguida a porção gomosa foi utilizada para preparação de 3 composições de
microcápsulas.
A tabela 1 mostra os componentes das 3 composições de microcápsulas de
açaí.
Tabela 1. Composições das alíquotas
microencapsulados da goma de açaí
Goma de açaí (g)
Aerosil (g)
Café verde Extrato aquoso

utilizadas

Formulação 1
27,16g
1,08g
-

para

Formulação 2*
50,00 g
50,00 g

as

formulações
Formulação 3**
50,00 g
50,00 g

de
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Água (mL)
Álcool (mL)
Total

100mL
100mL
28,24 g

100,00 g

100,00 g

*Estufa **Liofilização
FONTE: AUTOR, 2020.

A) Obtenção de micropartículas em Spray-Dryer
Da polpa de açaí, após descongelamento, foi pesada uma alíquota de 100g.
A polpa foi acondicionada em tubo tipo falcon de 50mL e submetido a centrifugação
sob refrigeração com os seguintes parâmetros: 2000 rpm a uma temperatura de 10
ºC por 15min. Após concluído esse processo, o sobrenadante foi desprezado,
sendo utilizada na etapa seguinte o material precipitado, a goma da polpa de açaí.
A goma foi submetida a lavagem com utilização de 100 mL de água destilada a
temperatura ambiente e, em sequência, foi submetida a filtragem a vácuo. A goma
resultante da filtragem foi reservada e peneirada em peneira de granulometria 300
µm, sendo a quantidade resultante pesada e expressa na tabela 1. Após preparo
da goma de açaí foi acrescida, à mesma, 5% de aerosil (1,08 g), o álcool (100 mL),
e por fim, água destilada (100 mL).
O sistema resultante foi uma suspensão mantida sob constante agitação e
submetida ao processamento de Spray-dryer, no qual foi realizado um revestimento
com ambientação do equipamento, para não haver perda da amostra, tendo como
temperatura de entrada 180 °C e de saída 105°C, com bombeamento de 10mL/min,
a um fluxo de ar comprimido de 30 L/min, sendo a amostra submetida a agitação
constante durante todo o processo de secagem.

B) Obtenção de micropartículas em estufa com circulação de ar
A polpa de açaí foi submetida a um processo de filtração a vácuo, com
utilização de bomba a vácuo, para minimização do teor de água. A amostra
resultante em filtro de papel da marca Qualy®, com poros de 14 µm, foi coletada,
pesada, alocada em cápsula de porcelana e armazenada sob refrigeração até a
realização da análise. Como agente encapsulante, foi utilizado extrato aquoso de
café verde, extraído de café verde com utilização de água destilada em banho
ultrassônico, por período de 60 minutos, com aquecimento em temperatura de
42ºC. Após esse período uma massa fina solúvel em água foi separada do pó
fibroso (fibras) de café verde usando peneira. O material resultante foi submetido a
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segunda filtração para remoção de líquidos e fibras. Essa massa fina, (pó de café
verde obtido por extração aquosa) solúvel em água, apresenta um concentrado de
derivados de ácido clorogênico e derivados de metil-xantinas (cafeína).
A fim de caracterizar a composição de encapsulados da goma de açaí, foram
produzidas 3 (três) formulações em estufa, sendo elas: Pó de café verde solúvel;
formulação de goma de açaí + pó de café verde solúvel submetido a estufa a 42ºC
por 16 horas (Formulação estufa 1); formulação de goma de açaí + pó de café verde
solúvel submetido a estufa a 60ºC por 1 hora (Formulação estufa 2). As informações
sobre as formulações estão dispostas na tabela 2.
Tabela 2. Formulação dos microencapsulados em estufa com circulação de ar.
ECVS*
GA+ECVS 1**
GA+ECVS 2***
50g Extrato rico
27g de açaí + 27g
27g de açaí + 27g
em Ac.
Extrato rico em Ac.
Extrato rico em Ac.
Clorogênico
Clorogênico
Clorogênico
Granulação
80 mesh
80 mesh
80 mesh
Temperatura
60 °C
42 °C
60 °C
Tempo
2h
16h
1h
*Extrato de Café Verde Solúvel; ** Goma de açaí +ECVS em estufa 1; *** Goma de açaí +ECVS
em estufa 2.
Formulação

FONTE: AUTOR, 2020.

C) Obtenção de micropartículas por liofilização
A liofilização foi realizada com o auxílio do equipamento de modelo LD1500
(Terroni® equipaments), o qual compreende três prateleiras dentro de uma câmara,
um condensador a -48 ± 5 °C e uma bomba de vácuo. A pressão do sistema ficou
abaixo de 300 µHg. O equipamento apresentou estabilidade de temperatura no
condensador e pressão baixa adequadas. As amostras foram previamente
alocadas em frascos protegidos da luz, em alíquotas de 27g (sendo elas: goma de
açaí, goma de açaí + Extrato de Café Verde Solúvel (ECVS); e goma de açaí +
Extrato de Café Verde Solúvel (ECVS) com passagem por estufa a 42 °C por 16h)
e congelados por 72 horas a temperatura de -20 °C em freezer, sendo esse último
submetido a um processo de secagem misto.
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Figura 1. Liofilização das fórmulas: goma de açaí, café verde e goma de açaí com extrato
de café verde.

2.4 Purificação dos óleos de açaí extraídos da polpa bruta, das amostras
secas por liofilização e estufa.
Após realização da extração sólido-líquido, o óleo bruto de açaí (extrato
etéreo),

o

microencapsulado

de

açaí

obtido

em

estufa

de

secagem

(Microencapsulado 1) e microencapsulado de açaí obtido por liofilização
(Microencapsulado 2) foram submetidos ao processo de purificação do óleo por uso
de Cromatografia em coluna aberta, tendo como fase estacionária sílica gel com
diâmetro de 40 – 63 µm da marca Fluka Analytical™. A sílica foi acondicionada em
tubo seringa de 120 mL de capacidade e, sobre a mesma, foi inserido dois filtros
circulares um na parte inferior e outro na parte superior para evitar perdas de sílica.
Uma quantidade de sílica de aproximadamente 5 g foi utilizada para preencher a
metade do tubo seringa, sendo a outra metade para receber o sistema de fase
móvel de separação e purificação dos ácidos graxos e demais componentes
lipídicos do óleo bruto de açaí.
Inicialmente foi realizado o condicionamento da sílica (fase estacionária)
com eluição de 120 mL de hexano. Foi recuperado o excedente de solvente
totalizando 30mL com 90 mL sendo o nosso volume morto retido na sílica. O
solvente foi recolocado por mais 2 vezes na coluna para completo condicionamento
da sílica.
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Após completo condicionamento da sílica, foi aplicado sobre o filtro circular
superior 3 mL de extrato bruto etéreo e foi submetido às diferentes proporções dos
solventes Hexano (P.A. da marca Dinâmica Química™), Acetato de etila (P. A. da
marca Dinâmica Química™) e Isopropanol e etanol (P.A. da marca Vetec
Química™) (isolados e em mistura), segundo a figura 2. Usou-se sempre um
volume de eluição de 90 mL para cada sistema de solvente utilizado. As frações
obtidas – óleo bruto, microencapsulado 1 e microencapsulado 1 - (frações
purificadas) foram evaporadas em temperatura ambiente em capela de exaustão,
restando a fração purificada do óleo bruto de açaí e os óleos obtidos dos
microencapsulados 1 e 2. Foram acondicionadas em frasco tipo ampicilina,
envoltos em papel alumínio, tampados e armazenados em geladeira, a 5º C, até o
momento das análises. O fluxograma de realização da análise, bem como as
proporções de solvente utilizadas estão dispostos na figura 2.
Figura 2: Fluxograma do processo de purificação de óleo de açaí.

60

2.5 Obtenção de ésteres de ácidos graxos
Inicialmente foi realizada a avaliação do teor lipídico das amostras
submetidas ao processo de purificação, utilizando uma alíquota de 1 mL de extrato
lipídico de açaí purificado. A amostra foi colocada em vidro de relógio previamente
desidratado por 1 hora e levada a estufa com circulação de ar sob temperatura de
105º C por 2 hora. Após decorrido o tempo de pausa, o vidro de relógio foi
acondicionado em dessecador em vácuo até resfriamento. Foi realizada a pesagem
do vidro de relógio e calculada a quantidade de lipídio.
Para realização da metilação foi utilizada a técnica adaptada de HARTMAN
e LAGO (1973). Foi transferida 1,5 ml de cada extrato lipídico obtido após a
purificação, contendo de 25 a 50mg de lipídios, para tubos de esterificação. Os
tubos foram acoplados a fluxo de nitrogênio até completa evaporação dos
solventes. Em seguida, foi adicionado 2 mL de NaOH 0,5 N metanólico,
homogeneizado e conduzido a banho maria da marca Thermo Haake® e modelo
C10, a 100º C por 5 minutos. Foi deixado em descanso até atingir a temperatura
ambiente, acrescidos 6 mL de mistura para esterificação e reexposta a banho maria
por mais 3 minutos. Aguardou-se até completo resfriamento e adicionou-se 5 mL
de solução saturada de NaCl e 1 mL de hexano.

2.6 Cromatografia gasosa
A fase superior, resultado do processo de esterificação (metil ésteres de
ácidos graxos), foram separados em cromatógrafo gasoso (Shimadzu). As
condições cromatográficas foram: temperatura do detector a 250 °C, temperatura
do injetor a 250 °C, temperatura inicial da coluna a 50 °C durante 2 minutos,
aumentando até 250°C em 15 minutos. O volume de injeção foi de 1 μL através da
técnica SPLIT por 5 segundos. O gás de arraste foi o hidrogênio com velocidade
linear de 97,5 cm/s e o gás make-up, hélio a 3 mL/min.
A identificação dos ácidos graxos foi realizada por comparação dos tempos
de retenção dos padrões disponíveis no Instituto Federal de Alagoas (IFAL), local
de realização da referida análise, sendo eles: Diethyl Phthalate; Pentanoic acid, 2methyl; 9-Hexadecenoic acid, methyl ester; Hexadecenoic acid, methyl ester;
Methyl 2-hydroxydodecanoate; Methyl tetradecanoate; 9- Octadecenoic acid,
methyl ester; Heptadecanoid acid; 1-Trydecyn-4-ol; Hexadecenoic acid, 15-methylmethyl ester; Ethyl iso-allocholate; Stigmasterol e Beta-sitosterol, com os tempos
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de retenção de metil ésteres de ácidos graxos da amostra. Após injeção e obtenção
dos resultados foram realizados os cálculos de quantidade de cada ácido graxo em
mg/100 g de amostra, utilizando a porcentagem de gordura obtida e o fator de
conversão para óleo obtido de frutas, que leva em consideração a porcentagem de
ácidos graxos na amostra, igual a 0,800 (HOLLAND et al., 1994). Os resultados
foram submetidos a análise estatística com auxílio do software SPSS Statistics™,
pelo teste de Tukey a ao nível de 5% de probabilidade.

2.7 Determinação de atividade antioxidante por DPPH:
A atividade antioxidante (Adaptado: BLOIS, 1958) para as frações
purificadas do óleo bruto de açaí, microencapsulado 1 e microencapsulado 2 foram
determinadas utilizando reagente DPPH solubilizado em meio alcoólico (etanol
absoluto).
Foram pesados 4 mg do reagente DPPH e solubilizado em um balão
volumétrico com capacidade para 100 mL, sendo armazenada sob refrigeração em
frasco âmbar para obter uma solução a 4 mM de DPPH˙.
Uma quantidade em massa correspondente a 100 mg do óleo bruto de açaí,
microencapsulado 1 e microencapsulado 2 foram pesados em balança analítica e
adicionados de 2 mL da solução de DPPH e, em seguida, completados o volume
para 5 mL do balão volumétrico com etanol. As amostras foram mantidas no escuro
por 30 minutos.
Para

a

obtenção

da

absorbância

das

soluções,

usou-se

um

espectrofotômetro UV-Vis da marca SHIMADZU 1280 no modo fotometria em um
comprimento de onda de 518 nm, sendo as análises realizadas em triplicata
analítica. A partir desses resultados, conseguiu-se avaliar a atividade antioxidante
através da seguinte equação 1:

Equação 1: Expressão para determinação da atividade antioxidante
% Atividade antioxidante= 100 - ((Ab amostra - Ab branco) x 100) )/(Ab controle)
Onde: Ab amostra = absorbância da solução DPPH (amostras); Ab branco =
absorbância da solução das amostras sem adição de DPPH; Ab controle =
absorbância da solução referência de DPPH (etanol).

2.8 Ensaio Antioxidante pelo método Tiobarbitúrico (TBARS) para lipídios:
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A atividade antioxidante pelo método TBARS dos extratos e frações de açaí
foi mensurado pela conversão de ácido graxo ao malonaldeído (MDA). A oxidação
de ácidos graxos insaturados em MDA foi analisado espectrofotometricamente
segundo metodologia de Sidwell et al. (1954) e Miller (1998) como segue:

1) Reagentes químicos:
Ácido tiobarbitúrico (sigma-aldrich), 1,1,3,3 Tetrametoxipropano (sigmaaldrich), ácido acético glacial (99%) (J.T. Baker), água osmose reversa.

2) Preparação da Solução TBA (ácido tiobarbitúrico):
Pesou-se 0,670 g (0,6566 g correção pela pureza) de ácido tiobarbitúrico
(sigma-aldrich ou equivalente com pureza >98%) e transferir para béquer. Foi
adicionado 40 mL de água osmose reversa e solubilizar com auxílio de banho-maria
ou ultrassom com aquecimento. Após resfriamento, foi transferido para balão
volumétrico de 50 mL e completou-se o volume do balão. (Sidwell et al. 1954). A
concentração final da solução TBA foi de 0,09296M ou 92,96 mM. (Correção 91,10
mM)

3) Preparação do Reagente TBA (Reagente de ácido tiobarbitúrico):
Misturou-se em volumes iguais da solução de TBA com ácido acético glacial
(99%). Foi transferido 50 mL de ácido acético e 50 mL de solução de TBA para
balão volumétrico de 100 mL. (Sidwell et al. 1954). Concentração de TBA foi de
46,48 mM. (Correção da concentração 45,55 mM). Ou também expressa em
concentração de 6.566 µg/mL.

4) Preparo da Solução TEP (Tetrametoxipropano) 500 µg/mL:
Seguindo a metodologia de Frederico Vicente Ribeiro Costa (2018), D. Miller
et al. (1998) e Wiley (2017).
A solução TEP 0,05 M ou 16.421 µg/mL (100 mL) foi diluída para 500 µg/mL
tomando-se 761 µL da solução TEP 0,05 M e transferindo-se para balão de 25 mL.

5) Construção da Curva de calibração da Solução TEP entre 1 a 20 µg/mL:
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Alíquotas de 0,025; 0,050; 0,100; 0,140; 0,200; 0,280; 0,360 e 0,400 mL da
solução TEP 500 µg/mL foram transferidas para tubos com boca e tampa
esmerilhada ou tubos com rosca. Acrescentou-se 0,50 mL da solução do Reagente
TBA 45,55 mM. Em seguida, o volume foi completado para 10 mL com água
osmose reversa. A concentração final do reagente TBA foi de 10 µg/mL. As
concentrações de TEP no volume final variou entre 1,25; 2,5; 5,0; 7,0; 10; 14; 18 e
20 µg/mL.

6) Leituras em espectrofotômetro UV-Vis 532nm:
Os tubos foram mantidos em banho-maria com água fervente (90ºC)
durante 20 minutos para formação da cor (rosa pink claro). Resfriar a temperatura
de 30ºC e subsequente leitura em espectrofotômetro UV-Vis em comprimento de
onda de 532nm. (Miyagusku et al. 2007) e (Sidwell et al. 1954).
Figura 3: Ensaio para curva de calibração da solução TEP.

As leituras de Absorbância no UV-Vis ficaram na faixa entre 0,1 e 1,2 AU na
faixa de concentração indicada no método. Após resfriamento, foi realizada leitura
em espectrofotômetro UV-Vis (Shimadzu® 1280) em comprimento de onda de
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532nm. (MIYAGUSKU et al. 2007). A curva de calibração construída é apresentada
na figura 4.
Figura 4: Curva de Calibração para o ensaio antioxidante lipídico pelo método TBARS
com concentrações variantes entre 1,25 a 20 µg/mL.

Preparação das Amostra de óleo de Açaí ou óleos vegetais ou animais:
Pipetar ou pesar 0,1g a 0,4g da amostra de óleo fundido (Jacobson, 1964)
ou 3,0 g (Sidwell et al. 1954) e transferir para erlenmeyer com tampa esmerilhada
e dissolver a amostra em 1 mL de éter etílico, 4 mL de diclorometano, 0,5 mL de
reagente TBA e 4 mL de água osmose reversa. Foi realizada agitação vigorosa
durante 4 minutos, com pausas para abertura do balão para remoção de gases.
Após agitação, o conteúdo foi mantido em repouso até completa separação
das fases, sendo removida a camada aquosa com auxílio de pipeta de Pasteur,
adicionados 0,5 mL de reagente TBA e acondicionada em tubo de ensaio com
tampa e boca esmerilhada.
Os tubos foram imergidos em banho-maria a 90 ºC por período de 20 minutos
e resfriados em temperatura controlada de 30 ºC. Após resfriamento, foi transferida
uma porção para uma cubeta de quartzo e realizada leitura em espectrofotômetro
UV-Vis em comprimento de onda de 532nm (Sidwell et al. 1954). Os resultados
foram submetidos a análise estatística com auxílio do software SPSS Statistics™,
pelo teste de Tukey a ao nível de 5% de probabilidade.
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2.9 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE):
Os marcadores de qualidade das frações purificadas do óleo bruto de açaí
foram identificados por CLAE-DAD-UV acoplada a um detector de ultra-violeta
(Shimadzu®). O método utilizado para ensaio de identificação de derivados do
tocoferol e derivados de carotenoides nas frações purificadas dos extratos etéreos
do óleo bruto, bem como dos microencapsulados foi através da técnica de
cromatografia líquida de alta eficiência no modo isocrático.
As amostras foram analisadas em cromatógrafo líquido Shimadzu® (Kyoto,
Japão), 2 bombas de alta pressão, modelo LC-20ADXR, autoinjetor, modelo SIL20AXR, Detector de arranjos de fotodiodo DAD, modelo SPD-M20A; Forno para
acondicionamento da coluna modelo CTO-20A, e processador de comunicação,
modelo CBM-20A todos da Shimadzu. O software de análise dos dados foi o
Labsolution da Shimadzu. O equipamento apresentou as seguintes configurações:
fase móvel, foi utilizado acetonitrila (A) e água Mili-Q (B) (90:10, V/V), no modo
isocrático com tempo total de eluição de 25 minutos. A coluna cromatográfica
utilizada foi a C18 (5µm, 4,6 x 250 mm), marca Jupiter® da Phenomenex, com
detecção nos comprimentos de UV em  205, 215, 231, 290, 350 e 450 nm, com
fluxo de 1,0 mL.min-1 e temperatura do forno foi mantida em 35ºC.
As análises foram realizadas no Instituto de Ciências Farmacêuticas da
Universidade Federal de Alagoas (ICF/UFAL) com equipamento próprio obtido no
projeto CT-Infra da UFAL.

2.10 Quantificação de compostos por espectrofotometria ultravioleta visível:
ácido oleico, tocoferóis e carotenóides.
As quantificações dos compostos ácido oleico, tocoferol e carotenoides
foram procedidas com auxílio de espectrofotômetro UV-Vis (Shimadzu® 1280).
Para quantificação foram previamente construídas as curvas padrões para o
ácido oleico e tocoferol, ambos da marca Sigma Aldrich® e carotenoide comercial.
A solução estoque foi preparada a uma concentração de 10 mg/mL, em balão de
10 mL, com diluição em solução de 1:1 de álcool etílico a 99% e éter etílico.
A preparação das amostras, em solução estoque, seguiu as mesmas
condições, sendo as amostras analisadas: óleo bruto, microencapsulado 1,
microencapsulado 2, em relação aos padrões. Para a determinação de ácido oleico
(padrão, óleo bruto, microencapsulado 1 e microencapsulado 2), as concentrações
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utilizadas foram: 50, 75, 100, 250, 500, 750, 900 µg/mL; para carotenoides, 10, 20,
60, 100, 200, 350 e 500 µg/mL e, para tocoferóis, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 750 e
900 µg/mL. A leitura em espectrofotômetro UV foi promovida a 217 nm, 445 nm e
290 nm, respectivamente. Os resultados foram tabulados com auxílio do programa
Microsoft Excel® e os gráficos, plotados no programa Origin®.

2.11 Caracterização das Micropartículas:
2.11.1 Caracterização por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV):
A análise MEV foi utilizada para caracterizar a morfologia das partículas no
estado sólido dos microencapsulados e alguns extratos liofilizados. O MEV foi
operado a 5 kV com aumentos na faixa de 100 a 800 vezes. Usou-se uma escala
de 50 µm para visualizar as fotomicrografias (SILVA, 2011, pág. 44).
Figura 5. Amostras submetidas as análises de MEV, FTIR, TG e DSC.

2.11.2 Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR):
Os microencapsulados sólidos obtidos por spray-dryer, liofilização e em
estufa de secagem foram submetidos a análise de FTIR em equipamento Shimadzu
no Instituto Federal de Alagoas.
A análise foi realizada no modo refletância total atenuada (RTA) na região
média do infravermelho, compreendida entre 4000 a 400 cm-1 e número de scan
de 64. Uma quantidade de 20 mg de amostra foi adicionada no probe de RTA que
sofreu a incidência do feixe de luz na região do infravermelho, sendo os resultados
expressos na porcentagem da transmitância de infravermelho. Os gráficos foram
gerados no Graphpad Prisma. Os números de onda para os estiramentos obtidos
entre 4000 – 500 cm-1 foi gerado pelo software IR solution da Shimadzu.
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2.11.3 Análise térmica: termogravimetria (TG):
Foram realizadas as análises térmicas dos excipientes utilizados nas
formulações e das formulações obtidas para efeitos de comparação, em
equipamento TGA-SHIMADZU, usando 10 mg de amostra. O peso inicial foi
estabilizado a 25 °C e a curva de aquecimento foi de 10°C min

–1

até 900 °C. O

procedimento consumiu uma média de 1 horas e 30 minutos, além de 30 minutos
adicionais para resfriamento do aparelho. As curvas de termo decomposição foram
analisadas em microcomputador acoplado ao equipamento, utilizando o programa
TA-60 WS (SHIMADZU).

2.11.4 Análise Térmica Diferencial (DSC):
As curvas DSC foram registradas a uma taxa de aquecimento de 10 °C/min,
na faixa de temperatura entre 25 e 600 °C sob uma atmosfera de nitrogênio com
fluxo de 50 mL/min. Cerca de 3 mg da amostra foram pesados, colocados em
cadinho de alumínio e fechados hermeticamente. As curvas de termo
decomposição foram analisadas em microcomputador acoplado ao equipamento,
utilizando o programa TA-60 WS (SHIMADZU).

3.

Resultados e Discussões

3.1 Varredura do extrato purificado: óleo bruto, microencapsulado 1 e
microencapsulado 2.
A varredura dos extratos purificados do óleo bruto e óleos obtidos dos
microencapsulados 1 e 2 foram realizadas com o objetivo de identificar o
comprimento de onda de absorção máxima e os resultados estão expressos nas
figuras 6, 7, 8, 9 e 10 e na tabela 3.
A avaliação dos dados apresentados para o óleo bruto expõe que as porções
purificadas apresentam picos fotométricos distintos, sendo tal fato associado ao
reconhecimento das substâncias presentes em cada amostra estudada.
Nas amostras de óleo bruto estudadas foram observados os seguintes picos:
em HA9010 foram identificados a 218 e 262 nm; HA3070 (1) 232nm; HA3070 (2)
em 212 e 228nm; HA3070 (3) em 230nm; HA50 (1) em 210, 226 e 264nm; HA50
(3) em 230nm; HA7030 em 224, 264 e 410nm e ISO70 em 214nm.
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Figura 6: Espectro de varredura na região do ultravioleta das amostras purificadas de óleo
bruto de açaí, com picos sugestivos da presença de ácidos graxos em todos os grupos;
tocoferol nas amostras HA9010, HA50 e HA7030 e carotenóides na amostra HA7030.

Fonte: AUTOR, 2020.

A partir da observação dos resultados foi possível avaliar, a grosso modo, a
presença de níveis de tocoferol nas amostras HA9010, HA50 e HA7030, visto que,
segundo a literatura, em fluorescência, os tocoferóis apresentam excitação a
290nm (BARCIA et al., 2010). A 224nm são identificadas espécies de ácidos
graxos, sendo observados em todas as amostras estudadas, (KURZORCK e
SPEER, 2001). Na amostra HA7030 foi observada a presença de carotenóides,
em comprimento de onda de 410nm, quantificados em espectrofotômetro com
leitura de 350 nm a 600 nm, sendo o valor dependente da espécie de carotenoide
inserida na amostra (NELLIS et al., 2017).

Já para o óleo obtido através do microencapsulado 1, a varredura foi
realizada com o objetivo de identificar o comprimento de onda de absorção máxima
para carotenóides e tocoferóis e os resultados estão expressos nas figuras 7 e 8.
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Figura 7: Espectro de varredura na região do ultravioleta das amostras de óleo obtido
através do microencapsulado 1 – Identificação de tocoferol acetato.

Fonte: AUTOR, 2020.

Para a identificação de Tocoferóis foi utilizado como padrão uma amostra
comercial de suplementação de Vitamina E, que apresenta como base tocoferol
acetato. Dentro do parâmetro adotado, a única amostra purificada do grupo exposto
a secagem por estufa foi a HexAct501E, que apresentou pico em 270nm, valor
próximo ao encontrado para o padrão comercial, que foi de 285nm. Os achados
foram similares ao preconizado pela literatura, onde a detecção do pico cromóforo
para dl-α-tocoferil é feita a 292nm em UV-vis (LINS, 2006).
Após análise dos dados contidos na figura 8, foi possível identificar a
presença de carotenóides nas frações purificadas Iso1E, HexAct9552E e
HexAct501E.
Na amostra Iso1E foi possível identificar carotenoides a 410nm e a 465nm.
Em HexAct9552E foi identificado um pico correspondente a 450nm. Já na amostra
HexAct501E foi identificado um pico em 425nm. Segundo a literatura científica, os
espectros de absorção no UV-Visível dos carotenóides são identificados entre 400
e 500 nm, com λmax por volta de 450 nm (ZERAIK e YARIWAKE, 2008).
Esses achados corroboram com os identificados por Xavier et al., (2012),
onde os valores para o carotenoide luteína apresentam comprimento de absorção
máxima em 421, 445 e 473 nm, em etanol. No que tange a zeaxantina, outra
espécie de carotenoide amplamente encontrado nas amostras de açaí, a
comparação entre os espectros de absorção UV/Vis do beta-caroteno, beta-
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criptoxantina e zeaxantina, não apresentam diferença cromófora significativa,
mesmo com a presença dos grupamentos OH, sendo observada a absorção
máxima em 454nm (MELÉNDEZ-MARTÍNEZ et al., 2007).
Figura 8: Espectro de varredura na região do ultravioleta das amostras de óleo obtido
através do microencapsulado 1 – Identificação de carotenóides.

Fonte: AUTOR, 2020.

A verredura do purificado de óleo extraído do microencapsulado 2 foi
realizada com objetivo similar ao promovido para o microencapsulado1,
identificando o comprimento de onda de absorção máxima para carotenóides e
tocoferóis, sendo os resultados expressos nas figuras 9 e 10.
Nas amostras de óleo purificado, obtidos por liofilização, foi identificada a
presença de acetato de tocoferol na amostra HexAct70302L, com comprimento de
absorção máxima por UV-vis em 280nm, similar ao observado no padrão comercial
de tocoferol acetato, que foi de 285nm, corroborando com os achados previamente
expostos para as demais amostras e literaturas citadas.
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Figura 9: Espectro de varredura na região do ultravioleta das amostras de óleo obtido
através do microencapsulado 2 – Identificação de tocoferol acetato.

Fonte: AUTOR, 2020.

Figura 10: Espectro de varredura na região do ultravioleta das amostras de óleo obtido
através do microencapsulado 2 – Identificação de carotenóides.

Fonte: AUTOR, 2020.
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Em termos de carotenóides, as amostras do grupo liofilizado apresentaram
picos cromóforos correspondentes nas purificações HexAct70302L (405nm),
HexAct90101L (450nm) e HexAct9551L (445nm). Os picos obtidos foram
semelhantes aos apresentados por Xavier et al., (2012), para amostras de açaí,
onde os valores para o carotenoide luteína apresentam comprimento de absorção
máxima em 421, 445 e 473 nm, em etanol. O pico cromóforo identificado a 405nm,
na amostra HexAct70302L, apesar de bom indicativo de sugestão da presença de
β-caroteno, não apresenta-se como dado conclusivo, assim como os demais
achados expostos, visto que a observação dos espectros de absorção não oferece
comprovações para a identificação, pois deve-se considerar os deslocamentos
espectrais, para λmáx maiores ou menores, que podem sofrer influência de
compostos presentes na mistura ou pela presença de alguma impureza na amostra.
Podendo, por consequência, serem promovidas alterações na estrutura espectral
fina, causando redução na definição das bandas (λII e λIII) (RODRIGUEZ-AMAYA,
2001).
O resumo dos achados para o comprimento de absorção máxima de
tocoferóis e carotenoides estão dispostos na tabela 3, com a apresentação dos
grupos de amostra analisados, frações purificadas e comprimento de absorção
máxima detectados.
Tabela 3: Grupos de amostra analisados (óleo bruto, microencapsulado 1 e 2), frações
purificadas e comprimento de absorção máxima detectados para tocoferóis e carotenoides.

Amostra

Óleo bruto

Purificação*

nm

Legenda

HA9010

262

Tocoferóis

HA50

264

Tocoferóis

264

Tocoferóis

410

Carotenoides

270

Tocoferóis

425

Carotenoides

410

Carotenoides

465

Carotenoides

HexAct9552E

450

Carotenoides

HexAct70302L

280

Tocoferóis

HA7030

HexAct501E
Microencapsulado 1

Microencapsulado 2

Iso1E

73

405

Carotenoides

HexAct90101L

450

Carotenoides

HexAct9551L

445

Carotenoides

*HA ou HexAct: Hexano + acetato de etila; Iso: Isopropanol.

Fonte: AUTOR, 2021.

3.2 Identificação de Carotenóides e Tocoferóis usando HPLC-DAD
Os carotenoides foram identificados em algumas frações purificadas do óleo
bruto de açaí, sendo àquelas que apresentaram picos sugestivos da presença
desses componentes, em varredura por ultravioleta. Na fração ETOH 100% foram
identificados alguns carotenoides nos tempos de retenção 3.58 min e 3.85 min com
comprimentos de onda máximos de 444 e 471nm para o tempo 3.58 min e
comprimento de onda de 427 nm para o tempo de retenção de 3.85 min. Os
achados corroboram com o exposto no tópico anterior, para as amostras de óleo
bruto. Confirmando a composição do óleo de açaí no que tange aos tocoferóis e
carotenoides. Os achados estão dispostos nas figuras 11 a 21.
Figura 11: Identificação de carotenoides em fração HEX 100% do óleo de açaí a 450nm
em detector DAD-UV e tempo de retenção de 22,6min.
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Figura 12: Identificação de carotenoides em fração Isopropanol100% do óleo de açaí a
450nm em detector DAD-UV e tempo de retenção de 3,68 min.

Figura 13: Identificação de carotenoides em fração Isopropanol100% do óleo de açaí a
450nm em detector DAD-UV e tempo de retenção de 3,87 min.
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Figura 14: Identificação de carotenoides em fração Isopropanol100% do óleo de açaí a
450nm em detector DAD-UV e tempo de retenção de 4,21 min.

Figura 15: Identificação de carotenoides em fração ETOH 100% do óleo de açaí a 450nm
em detector DAD-UV e tempo de retenção de 3,58 min.
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Figura 16: Identificação de carotenoides em fração ETOH 100% do óleo de açaí a 450nm
em detector DAD-UV e tempo de retenção de 3,85 min.

Figura 17: Identificação de derivados de tocoferol em fração HEX (100%) do óleo de açaí
a 290nm em detector DAD-UV e tempo de retenção de 5,66 min.
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Figura 18: Identificação de derivados de tocoferol em fração HEX:ACET (50:50) do óleo
de açaí a 290nm em detector DAD-UV e tempo de retenção de 5,71 min.

Figura 19: Identificação de tocoferol acetato em amostra comercial a 290nm em detector
DAD-UV e tempo de retenção de 3,5 min.
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Figura 20: Identificação de tocoferol acetato em amostra comercial a 290nm em detector
DAD-UV e tempo de retenção de 4,49 min.

Figura 21: Identificação de tocoferol acetato em amostra comercial a 290nm em detector
DAD-UV e tempo de retenção de 5,20 min.
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3.3 Avaliação do perfil lipídico da amostra
3.3.1 Perfil lipídico: Óleo bruto de açaí (extrato etéreo), microencapsulado 1 e
microencapsulado 2
Para análise em cromatógrafo gasoso foi realizada a injeção das amostras
bruta, extraídas com Éter, a fração purificada com Hexano e acetato de etila a 90%
e a fração com 100% hexano, dispostos na tabela 4. Para fins comprobatórios, foi
realizada uma nova injeção da partição Hexano e acetato de etila a 90%, com dados
expostos nas figuras 22 a 24 e tabela 5.
Tabela 4: Resultados em mg/100g de ácidos graxos identificados em óleo de açaí
extraídos com Éter, Hexano e acetato de etila a 90% (SPE 90%) e 100% hexano (SPE
100%).

ÁCIDO GRAXO

ÉTER (%)

HE9010 (%)

HE100 (%)

Dodecanoico (C12:0)
Mirístico (C14:0)
Pentadecílico (C15:0)
Palmítico (C16:0)
Heptadecanóico (C17:0)
Esteárico (C18:0)
Araquídico (C20:0)
Heneicosanóico (C21:0)
Tetracosanoico (C24:0)
Ácido pentadecenóico (C15:1)
Palmitoleico (C16:1)
Cis-10Heptadecanóico
(C 17:1)
Oléico (C18:1)
Gadoléico (C20:1 ω-11)
Ácido erúcico (C22:1)
Linoléico (C18:2 ω-6)
Linolênico (C 18:3 ω-3)
Elaídico (C18:1 ω-9t)
∑Saturado
∑Insaturado
∑Poliinsaturado
∑Monoinsaturado
PUFA/AGS
Relação ω-6:ω-3

0,56a
48,47a
142,77a
5,51a
16,58a
18,53a
7,88a
1,41a
61,09a

3,24b
11,68a
119,8b
45,02b
5,60a
20,95b

11,77c
49,96b
59,63c
47,39c
35,96b
12,17b
29,02b
34,36c

-

15,19a

44,25b

155,84a
2,06a
28,82a
184,66a
75,48a
241,71
507,95
260,14
247,81
1,07
2,45:1

200,16b
106,67b
7,11b
2,55a
179,74
358,23
113,78
244,45
0,63
15:1

97,45c
15,81b
127,05b
73,73c
19,71c
11,87b
216,88
441,38
93,44
347,94
0,43
3,74:1

*HE100: 100% Hexano; HE9010: 90% Hexano e 10% acetato de etila;
PUFA/ACS: ácidos graxos polinsaturadas/ácidos graxos saturados
Médias com letras minúsculas diferentes, na mesma linha, diferem ao nível de p>0,05, pelo Teste
de Tukey a 95% de confiança.
Fonte: AUTOR, 2020.
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Figura 22: Cromatograma GC/MS do óleo bruto de açaí (Euterpe oleracea)

Fonte: AUTOR, 2020.

Figura 23: Cromatograma GC/MS do óleo do microencapsulado 1 (açaí e café verde em
estufa)

Fonte: AUTOR, 2021.
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Figura 24: Cromatograma GC/MS do óleo do microencapsulado 2 (açaí e café verde
liofilizado)

Fonte: AUTOR, 2021.

Tabela 5: Principais constituintes lipídicos do óleo bruto de açaí (extrato etéreo), do
microencapsulado 1 e microencapsulado 2.
ÓLEO BRUTO DE AÇAÍ – EXTRATO ETÉREO
PICO

TR

COMPOSTO

ÁREA %

PICO %

1

24,800

9-Hexadecenoic acid, methyl ester

2,80

7,22

2

25,600

Hexadecanoic acid, methyl ester

22,22

31,87

3

29,150

9,12-Octadecadienoic acid, methyl

5,23

5,81

4

29,667

9- Octadecenoic acid, methyl ester

67,55

49,75

5

30,100

Methyl stearate Octadecanoic acid

2,18

5,35

ÁREA %

PICO %

MICROENCAPSULADO 1
PICO

TR

COMPOSTO

1

7,966

Diethyl Phthalate

0,46

0,36

2

9,113

Methyl tetradecanoate

0,03

0,07

3

9,891

Pentanoic acid, 2-methyl

0,01

0,02

4

10,471

9-Hexadecenoic acid, methyl ester

3,02

7,01

5

10,698

Hexadecenoic acid, methyl ester

23,22

34,19

6

11,168

9- Octadecenoic acid, methyl ester

0,06

0,15

7

11,363

Hexadecenoic

acid,

15-methyl-

methyl ester

0,06

0,13

8

11,964

9- Octadecenoic acid, methyl ester

70,65

51,35

9

12,076

Heptadecanoid acid

2,33

6,54

10

13,166

Pentadecanal

0,04

0,05

11

13,356

Hexadecenoic

0,13

0,13

methyl ester

acid,

15-methyl-
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MICROENCAPSULADO 2
PICO

TR

1

7,897

2

COMPOSTO

ÁREA %

PICO %

Diethyl Phthalate

0,40

0,30

9,122

Pentanoic acid, 2-methyl

0,04

0,05

3

10,461

9-Hexadecenoic acid, methyl ester

1,37

2,27

4

10,673

Hexadecenoic acid, methyl ester

24,82

34,87

5

11,167

Methyl 2-hydroxydodecanoate

0,02

0,05

6

11,360

Methyl tetradecanoate

0,06

0,11

7

11,908

9- Octadecenoic acid, methyl ester

66,72

54,45

8

12,058

Heptadecanoid acid

3,39

6,20

9

13,170

1-Trydecyn-4-ol

0,04

0,05

10

13,362

Hexadecenoic

0,30

0,19

acid,

15-methyl-

methyl ester
11

14,694

Ethyl iso-allocholate

0,31

0,11

12

15,400

Stigmasterol

0,51

0,23

13

16,253

Beta-sitosterol

2,02

1,11

Fonte: AUTOR, 2021.

Da polpa do açaí é extraído um óleo bruto, que perfaz cerca de 50% da
massa total do fruto, rico em polifenóis de conhecida atividade antiproliferativa, antiinflamatória e antioxidante, no entanto têm-se crescido o estudo acerca da
composição lipídica deste óleo e suas partições, visto que apresenta elevada
concentração de ácidos graxos essenciais, sendo, predominantemente, mono e
poli-insaturados (PACHECO-PALENCIA et al., 2008; SANTOS et al., 2011; SILVA
e ROGEZ, 2013)
Nas amostras de óleo de açaí foram identificadas as composições químicas
correspondentes aos ácidos palmitoleico, palmítico, linoleico, oleico e esteárico. Os
achados corroboram com o descrito por Nascimento et al. (2008), que descreveu a
concentração elevada de espécies insaturadas de ácidos graxos em amostras de
óleo de açaí extraídos por uso de solvente.
Resultados distintos foram encontrados por Lubrano et al., (1994) e Silva e
Rogez (2013), onde salientaram a presença, de modo principal, de ácido oleico,
ácido palmítico e ácido linoleico, sendo os ácidos esteárico e palmitoleico
considerados espécies vestigiais.
Ainda corroborando com os achados de Lubrano et al., (1994) e Silva e
Rogez (2013), estudo promovido por Silva et al. (2019), com metodologia de
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esterificação e determinação similar ao presente trabalho, encontraram como
resultado a presença, em maior teor, de ácido oleico, no açaí advindo do município
de Saracá (Pará, Brasil); já o maior conteúdo de ácido linoleico foi encontrado no
óleo de açaí de frutas advindas do município de Chaves (Pará, Brasil); em
sequência, o maior teor de ácido palmítico foi encontrado no óleo de açaí de Saracá
(Pará, Brasil). O conteúdo de ácido palmítico não apresentou distinção entre as
localidades. Denotando, portanto, a relação da composição do óleo de açaí com a
geolocalização, podendo o cultivo, nutrição do solo e condições climáticas
interferirem diretamente na composição final do óleo.
Portanto, trata-se de uma fruta de crescente interesse pelo mercado
funcional, sendo classificado, de acordo ao seu perfil de composição rico em mono
e poli-insaturados, um óleo comestível especial (NASCIMENTO et al., 2008).

3.4 Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR)
O FTIR é uma técnica qualitativa para identificação de grupo funcionais na
amostra orgânicas no estado sólido, por esta técnica pode-se determinar qualquer
grupo funcional presente em uma amostra pura ou até mesmo em amostra
complexas (ROHMAN e CHE MAN, 2010)
Previamente a realização da análise das formulações, foi realizada a
avaliação das composições dos produtos isolados, em suas diferentes formas de
apresentação, sendo elas o extrato aquoso de café verde seco em estufa a 42 °C,
o extrato de café verde obtido em estufa e submetido a liofilização, a goma de açaí
liofilizada e o óleo bruto de açaí. Os espectros de infravermelho correspondentes e
seus dados principais estão dispostos na figura 25 e tabela 6.
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Figura 25: Espectros médios de extrato de café verde obtido em estufa a 42 °C, o extrato
de café verde obtido em estufa previamente e submetido a liofilização, a goma de açaí
liofilizada e o óleo bruto de açaí.

Fonte: AUTOR, 2020.

Tabela 6. Atribuições das bandas referentes aos espectros de óleo de açaí, goma liofilizada
e café verde liofilizado.
N°. onda (cm-1)

Óleo de açaí

Goma liofilizada

Atribuições*

2949,16 - 2852,72

νas,νs C-H

CH3, CH2

1741,72

ν C=O

Éster

1460,11 - 1375,25

δs,asC-H

CH3, CH2

1157,29

ν O-C-C

Éster

854,47 – 723,31

δas C-H

CH2

2924,09 – 2852,72

νas,νs C-H

CH3, CH2

1743,65

ν C=O

Éster

1454,33 - 1375,25

δs,asC-H

CH3, CH2

1157,29 – 1006,84

ν O-C-C

Éster

815,89 – 719,45

δas C-H

CH2

653,87 – 615,29

Anel
aromático

CH3
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3504,66 – 3201,83
2854,65

1734,01

1631,78
Café verde liofilizado

1533,41

Estiramento da ligação O-H
Estiramento assimétrico C-H
alifático
Deformação axial da ligação
C=O de ésteres
Estiramento da ligação C=C
de compostos aromáticos
Deformação assimétrica de
C-H alifática

1240,23

Estiramento da ligação C-O

1016,49

Deformação C-O

856,39

746,45

Deformação angular de 3 H
adjacentes
Deformação angular (grupos
etila)

(*Fonte: SILVERSTEIN; BASSLER; MORRIL, 1981; ANJOS et al., 2015).

A avaliação dos dados expostos sugere que o tratamento empregado nas
amostras de extrato de café verde, seja em estufa ou após a inserção em liofilizador
não promoveram alterações significativas, podendo ser observados comprimentos
de onda similares, sendo evidente bandas características de esqueletos fenólicos
em torno de 1533,41 cm-1.. Segundo Briandet et al., (1996) e Safran et al., (2002),
o aparecimento de bandas de absorção na região compreendida entre 1734 e 1533
cm-1, identificadas no espectro obtido, podem estar relacionadas à presença de
ácido clorogênico, uma das substâncias majoritárias nos extratos aquosos de café
verde.
Já nas amostras de açaí, foi observada uma discreta redução nos picos da
goma de açaí, em relação ao óleo. Entre 2924,09 – 2852,72 cm-1 foi percebida uma
elongação do pico, sendo essa faixa relacionada ao grupo dos quelatos. Outro
alongamento importante é observado 1743,65 cm-1, do grupo C=O de éster de
ácido graxo e bandas entre 1157,29 – 1006,84 cm-1, característica da ligação C-O
do éster, além das bandas observadas nas regiões próximas a 720 cm-1,
correspondentes a deformação angular em CH2 tanto para alcanos. O espectro da
goma do açaí mostrou bandas na região de 3325 cm-1 correspondente a
deformação axial O-H proveniente de hidroxilas fenólicas. Os resultados expostos
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corroboram com os achados de Velho (2011), em estudos com amostras de óleo
de açaí.
Figura 26: Espectros médios de comparação entre formulações contendo exclusivamente
açaí: spray-dryer de goma de açaí, goma de açaí liofilizada e óleo de açaí.

Fonte: AUTOR, 2020.

Em termos de avaliação dos espectros das formulações de açaí, foi
observada uma alteração importante entre as bandas 1000 e 1500 nm da amostra
submetida ao spray-dryer e liofilizada, em relação ao óleo de açaí. Esta distinção
pode ser associada a presença de ésteres saturados ou cadeias aromáticas,
naquelas amostras submetidas a tratamento térmico (spray-dryer e liofilizada).
Entre 2924 cm-1 e 2854 cm-1 foram evidenciadas deformações axiais C-H de CH3 e
CH2 e que podem ser atribuídos a cadeia alifáticas de lipídeos. Foi salientada a
presença de ácido graxos com as deformações angulares de CH2 e CH3 na região
de 1454,33 - 1375,25 cm-1; também confirmou presença de ésteres carboxílicos
com a deformação angular 1157,29 – 1006,84 cm-1.
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Figura 27: Espectros médios de comparação entre formulações estudadas: Açaí + café
verde estufa a 42 °C, Açaí + café verde estufa a 60 °C, café verde estufa liofilizado, açaí +
café verde liofilizado, goma liofilizada e óleo de açaí.

Açaí+Café_Verde_Estufa_42C_16h

Fonte: AUTOR, 2020.

A técnica de infravermelho pode ser utilizada também para fins de controle
de qualidade, visto que trata-se de uma inferência físico-química (MAPA, 1999). Os
espectros FTIR das formulações de açaí apresentaram estiramentos próprios,
sendo as formulações com composição exclusiva em goma de açaí portadoras de
características semelhantes ao óleo de açaí. Quando avaliadas as composições
com adição de café verde, àquelas que apresentaram menor exposição térmica em
termos de tempo, apresentaram espectros mistos, com bandas características do
óleo de açaí e do café verde sobrepondo-se.
O longo tempo de exposição em estufa de secagem por 24 horas
demonstrou redução das bandas de OH para hidroxilas fenólicas provenientes do
extrato de café verde para substâncias como ácido clorogênico e redução dos
estiramentos relacionados C=O para ésteres de ácidos graxos.

3.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV):
As micrografias são apresentadas na Figura 28 representam as amostras
padrão (A) Goma de açaí liofilizada e (B) Extrato de café verde liofilizado. Já na
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Figura 29, observam-se àquelas para (A) Goma de Acaí + Extrato de café verde
após secagem em estufa 42ºC/24h, (B) Goma de Acaí + Extrato de café verde após
secagem em estufa 60ºC/2h, (C) Goma de Acaí + Extrato de café verde após
secagem em liofilizador, (D) Goma de Acaí + Extrato de café verde após secagem
em Spray-Dryer.
Figura 28: Microscopia Eletrônica de Varredura da goma de açaí Liofilizada (A) e do extrato
de café verde liofilizado (B) obtido em equipamento VEGA3 TESCAN.

Fonte: AUTOR, 2020.

Observou-se formação de micropartículas em agregados tanto para goma
de açaí como para extrato de café verde solúvel em água. A goma de açaí
demostrou formação de cavidade porosas, aspectos que se assemelham a
cavidades esponjas. O extrato de café verde solúvel em água demonstrou formação
de placas e observou-se fibras entrelaçadas (reticuladas).
A partir da observação das micrografias, foi possível perceber que a maior
parte das amostras não apresentou formato esférico definido, além de evidenciar
uma maior tendência à agregação, superfície rugosa e não lisa. No entanto, na
amostra submetida a secagem por spray-dryer (figura 29, imagem D) foi possível
identificar a formação de esferas de superfície rugosa e tamanho de partícula
abaixo de 100 µm, podendo ser consideradas como micropartículas.
O processo de obtenção por spray-dryer é capaz de produzir partículas com
tamanho variante entre 5 e 500 µm, sendo esse valor variante de acordo aos
materiais encapsulantes utilizados, podendo ser selecionados dentre uma ampla
variedade de polímeros naturais e sintéticos (SOOTTITANTAWAT et al., 2005;
GHARSALLOUI et al., 2007).
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Figura 29: Microscopia Eletrônica de Varredura das formulações: (A) Goma de Acaí +
Extrato de café verde após secagem em estufa 42ºC/24h, (B) Goma de Acaí + Extrato de
café verde após secagem em estufa 60ºC/2h, (C) Goma de Acaí + Extrato de café verde
após secagem em liofilizador, (D) Goma de Acaí + Extrato de café verde após secagem
em Spray-Dryer obtido em equipamento VEGA3 TESCAN.

Fonte: AUTOR, 2020.

As amostras secas em estufa evidenciaram-se micropartículas em
agregados que podem ter ocorrido devido a presença de compostos graxos ou
oleosos na goma do açaí em alta concentração que tem a tendência à formação de
filmes ou compostos com aglutinantes.
Os dados de microscopia demonstram que estas micropartículas irão
necessitar de uma etapa adicional de pulverização em moinho mecânico para
ajustar tamanho de partículas entre 10 a 30 µm, tamanho de partículas ideais para
se obter sólidos alimentícios ou nutracêuticos sem problemas de LiberaçãoDissolução-Absorção pelas membranas biológicas.
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Para obter emulsões com tamanho de gotas pequenos (< 2μm),
consequentemente produção de micropartículas dentro da faixa ideal (10 a 30 µm)
é

necessário

empregar

agentes

encapsulantes

com

boas

propriedades

emulsificantes. Os agentes emulsificantes diminuem a tensão superficial e formam
uma barreira para ajudar a prevenir a coalescência das gotas (RÉ, 1998) ou
submetida a tratamentos adicionais, a exemplo da moagem eficiente, originando
uma melhor faixa de distribuição dos tamanhos das partículas, em termos de
uniformidade, com tamanho variante entre 10 a 20 µm (BESSA, 2017).
Estudo relacionado à combinação de diferentes agentes carreadores sobre
a microencapsulação de polpa de açaí por meio da técnica de secagem por
atomização (spray-dryer) utilizou mistura de goma arábica, amido modificado e
whey protein concentrado ou proteína isolada da soja. Como conclusão, o estudo
salientou melhores resultados das misturas com 3 materiais comparado com
misturas binárias, no que tange a rendimento, solubilidade, retenção de
antocianidinas totais e insuficiência de microencapsulação, mostrando que a
combinação de goma arábica, amido modificado e proteínas fornecem melhores
resultados de microencapsulação (SANTANA et al., 2016). O presente estudo
buscou associar o processo de formulação de micropartículas a outros compostos,
sendo eles a goma extraída do próprio fruto e o extrato de café verde, atingindo
uma mistura binária.

3.6 Termogravimetria (TG)
A termogravimetria (TG) é uma técnica da análise térmica na qual a variação
de massa da amostra é determinada em função da temperatura e/ou tempo, sendo
a amostra exposta a uma taxa controlada de aumento de temperatura,
determinando, portanto, a faixa de temperatura necessária para iniciar o processo
de decomposição, atingindo uma composição química constante (CANEVAROLO,
2004).
As curvas termogravimétricas do extrato etéreo (óleo bruto de açaí), goma
de açaí liofilizada, microencapsulado spray-dryer, microencapsulado 1 (açaí + café
verde E 60º), microencapsulado 2 (açaí + café verde L) e matérias de revestimento
(café verde) são mostradas nas figuras 30, 31 e 32. Realizou-se análise
termogravimétrica das curvas TG das amostras, e os perfis termogravimétricos
foram divididos em 3 ou 4 etapas de termo-decomposição (Tabela 6).
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A figura 30 expõe o grupamento controle das amostras de açaí, sendo
representadas pelo extrato etéreo (óleo bruto de açaí) e a goma de açaí liofilizada.
No grupamento “goma de açaí liofilizada” foi observada perda de massa após o
processamento, sendo o percentual igual a 80,49% diferente do observado para o
óleo do açaí, que foi de 96,82%, a uma temperatura de 120 a 530 °C e 210 a 565
ºC, respectivamente. Em adição, a curva de decomposição apresentou
características similares, sendo observada constância dos valores de massa até
210 ºC para o óleo de açaí e 120 ºC para o grupamento “goma de açaí liofilizada”.
A temperatura na qual 50% de decomposição da massa ocorre, é considerada
como um índice da estabilidade térmica do material (CANEVAROLO, 2004), sendo,
neste caso, igual a 410 °C.
Os resultados encontrados para as amostras de goma de açaí liofilizada
corroboram com o exposto por Martins et al., (2009), onde encontraram como
resultado que as fibras do açaí apresentam boa estabilidade térmica em
temperaturas até 230 ºC.
Os achados do presente estudo, em termos de decomposição térmica,
apresentaram dados promissores, quando comparados a outras frutas submetidas
ao mesmo procedimento. Em estudo realizado com utilização de polpa de amora
preta submetida a liofilização, a decomposição térmica do microencapsulado foi
marcada por três eventos: entre 30 °C e 90 °C, sendo marcado pela decomposição
de antocianinas a 60 °C; 100 °C e 200 °C, com a perda de umidade e açucares e a
270 °C e 378 °C, resultando numa massa final de 31,22% (CALEFFI, 2014).
Figura 30: Porcentagem de perda de massa em relação a temperatura do extrato etéreo
(óleo bruto de açaí) e goma de açaí liofilizada.

Fonte: AUTOR, 2021.
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A figura 31 expõe o comportamento em termos de decomposição do material
encapsulante

utilizado

nas

formulações

do

microencapsulado

1

e

microencapsulado 2, o extrato de café verde. Para termos de teste de controle do
material, foi realizada a análise do extrato de café verde submetido apenas a
secagem por estufa a 42 ºC por 16 horas e extrato de café verde submetido a
secagem por estufa a 42º C por 4 horas, seguido de liofilização.
No grupamento submetido a secagem em estufa, foi observada perda de
massa após o processamento, sendo o percentual de perda igual a 43,84%, a uma
temperatura variante entre 125 a 475 ºC, diferente do observado para o extrato de
café verde submetido a secagem por estufa e liofilização, que foi de 72,70%, a uma
temperatura variante entre 150 a 530 ºC.
A decomposição térmica do extrato de café verde submetido a secagem por
estufa foi marcada por 3 eventos principais: 1ª etapa decomposição de 34,19%
(25,55 – 125 ºC); 43,84% (125 – 475 ºC) e 5,81% (475 – 899,49 ºC), comportamento
distinto ao apresentado na amostra submetida a estufa por curto período e
liofilização, que apresentou 3 eventos principais: 3,79% (26,38 – 150 ºC); 72,70%
(150 – 530 ºC) e 5,92% (530 – 900 ºC), mas com constância de percentual de
massa em temperaturas variantes entre 125 ºC e 150 ºC.
Os achados para o grupamento submetido a estufa por curto período e
liofilização apresentou comportamento similar ao observado por Cabral Dantas et
al., (2017), que salientaram a estabilidade do óleo de café verde a uma temperatura
de até 207 ºC, sendo essa alteração diretamente relacionada a decomposição dos
compostos bioativos (composição lipídica, cafeína e ácido clorogênico). No entanto,
os autores salientam a relação direta com a composição química da amostra
(variantes entre metodologias de extração, características do solo, espécie do café,
condições climáticas, dentre outros), bem como as razões de aquecimento
utilizadas, podendo os achados apresentarem distinções de resultados.
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Figura 31: Perfil TG das matrizes utilizadas para encapsulação do óleo de açaí em
diferentes processos de secagem (A). Perfil TG do processo de encapsulação por
Liofilização (B).

Fonte: AUTOR, 2021.

A figura 32 expõe o comportamento dos microencapsulados formulados,
sendo eles: microencapsulado por spray-dryer, microencapsulado 1 (estufa) e
microencapsulado 2 (liofilizador). Em relação aos achados, pode-se observar a
massa de entrada reduzida da amostra spray-dryer e microencapsulado 2
(liofilizador), em relação ao microencapsulado 1 (estufa). O microencapsulado 1
apresentou, ainda, menor estabilidade térmica, quando comparado aos demais
grupos (spray-dryer e microencapsulado 2).
Foi observada perda de massa, perfazendo a primeira etapa, sendo
correspondente a perda de água e voláteis (SAMPAIO et al, 2016; ALVES et al.,
2018).
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Foi possível observar, ainda, que os grupos apresentaram estabilidade
térmica comum, de 115 º C (microencapsulado 2), 135 ºC (spray-dryer) e 160 ºC
(microencapsulado 1), sendo correspondente a segunda faixa de decomposição,
onde são degradados, nesse momento, os compostos bioativos (antocianinas,
flavonoides, ácido graxo mono e poli-insaturados) (COSTA, 2017; ALVES et al.,
2018). No entanto, quando comparado a amostra controle (goma de açaí
liofilizada), as amostras formuladas com adição de extrato de café verde
apresentaram maior estabilidade térmica, ou seja, atuaram retardando a
decomposição do material.
A amostra formulada em spray-dryer, por apresentar uma mistura binária de
goma (sendo o material encapsulante a goma do próprio fruto) e aerosil, fornece
um perfil de termodegradação que tem seu start em menores temperaturas, quando
comparada

as

demais

formulações,

microencapsulado

1

(estufa)

e

microencapsulado 2 (liofilizador), que foram produzidas a partir de mistura terciária
de goma de açaí, extrato de café verde e aerosil.
Em todos os grupos, temperaturas acima de 450 ºC corresponderam a
combustão da amostra, com formação de resíduo mineral.
Os achados para todos os grupos estão descritos na tabela 6, com a
exposição das temperaturas de degradação e percentual de perda de massa, nas
etapas correspondentes.
Figura 32: Porcentagem de perda de massa em relação a temperatura das formulações:
microencapsulado por spray-dryer, microencapsulado 1 (estufa) e microencapsulado 2
(liofilizador).

Fonte: AUTOR, 2021.
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Tabela 7: Determinação de perda de massa da polpa de açaí, materiais de revestimento e
formulações.
Amostra

1ª etapa

2ª etapa

3ª etapa

4ª etapa

Total

Temp. In.

-

210

-

-

210

Temp. Fin.

-

565

-

-

565

% Perda

-

96,82

-

-

96,82

Temp. In.

29,13

120

530

-

29,13

Temp. Fin.

120

530

900

-

900

% Perda

1,53

80,49

6,26

-

88,28

Café verde

Temp. In.

25,55

125

475

-

25,55

(Estufa a

Temp. Fin.

125

475

899,49

-

899,49

% Perda

34,19

43,84

5,81

-

83,84

Café verde

Temp. In.

26,38

150

530

-

26,38

(Estufa e

Temp. Fin.

150

530

900

-

900

% Perda

3,79

72,70

5,92

-

82,41

Açaí + café

Temp. In.

28,27

115

362

545

28,27

verde

Temp. Fin.

115

362

545

900

900

% Perda

5,18

38,58

36,37

5,65

85,78

Temp. In.

27,02

135

525

-

27,02

Temp. Fin.

135

525

900

-

900

% Perda

1,63

70,70

12,01

-

84,34

Temp. In.

29,41

160

520

-

29,41

Temp. Fin.

160

520

899

-

899

% Perda

31,40

52,57

5,20

-

89,17

Óleo de açaí

Goma de açaí
liofilizada

42ºC)

Liofilização)

(Liofilização)
Fonte: AUTOR, 2021.
Spray-dryer

Açaí + café
verde (E)
Fonte: AUTOR, 2021.

3.7 Calorimetria Exploratória Diferencia (DSC)

A Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) trata-se de uma termoanálise
que monitora as variações de entalpia da amostra, ou seja, a diferença de energia,
em relação a um material de referência termicamente inerte, sob programação
controlada de temperatura (DENARI, 2012).
Corroborando com a literatura anteriormente disposta, Nosari (2012) relatou
que através da técnica de DSC é possível detectar qualquer fenômeno físico ou
químico, que promova variações de energia entre o material de referência e a
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amostra de estudo. Essas variações são detectadas, por meio dos gráficos. Sendo
os picos ascendentes correspondentes a eventos exotérmicos, e, descendentes,
àqueles endotérmicos.
As curvas para DSC do extrato etéreo (óleo bruto de açaí), goma de açaí
liofilizada, microencapsulado spray-dryer, microencapsulado 1 (açaí + café verde E
60º), microencapsulado 2 (açaí + café verde L) e matérias de revestimento (café
verde) estão dispostas nas figuras 33, 34 e 35.
A figura 33 apresenta as curvas correspondentes ao comparativo do extrato
etéreo (óleo bruto de açaí) e a goma de açaí liofilizada. A partir da avaliação dos
achados, denota-se que as amostras de extrato etéreo e goma de açaí liofilizada
não apresentaram eventos significativos até os 300 ºC. No entanto, acima desta
temperatura nota-se uma sequência de eventos.
Para o óleo de açaí, foi visualizada a ocorrência de 3 eventos. Os principais
eventos registrados foram alocados nos seguintes intervalos: 402 ºC com entalpia
de 265 J/g, 436 ºC com entalpia de -54,65 J/g e 525 ºC com entalpia de 40 J/g.
De acordo aos achados, foi possível concluir que a oxidação do óleo tem seu
princípio a partir dos 402 ºC. Essas alterações, segundo Rowe; Sheskey; Quinn
(2009) e Costa et al., (2013), são provavelmente associadas às variações do ponto
de ebulição dos ácidos graxos que compõe o óleo e, segundo Nehdi et al., (2013),
também pela decomposição destes mesmos compostos, pela exposição a altas
temperaturas, gerando oxidação dos compostos.
Estudo promovido por Contente (2016), com amostras de óleo de açaí,
identificou eventos principais na faixa de 320,18 ºC a 323,15 ºC (-2,6 J/g); 369,77
ºC a 391,18 ºC (-59,15 J/g); 393,57 ºC a 446,6 ºC (-8,98 J/g).
Os achados para a goma de açaí liofilizada apresentaram comportamento
diferente, com eventos nas faixas de 123 ºC com entalpia de -34,44 J/g, 376 ºC
com entalpia de -127,34 J/g, 403 ºC com entalpia de 39,47 J/g e 430 ºC com
entalpia de 254,38 J/g, corroborando com os dados apresentados na análise de
termogravimetria, salientando a presença de decomposição, com consequente
perda de massa em exposição a temperaturas distintas.
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Figura 33: Curva de calorimetria exploratória diferencial do extrato etéreo (óleo bruto de
açaí) e goma de açaí liofilizada em atmosfera de N 2 (50mL/min) e razão de aquecimento
de 10 ºC/min, numa faixa de temperatura de 25 ºC a 600 ºC.

Fonte: AUTOR, 2021.

O material de parede utilizado nos microencapsulados 1 e 2, como
anteriormente mencionado, foi o extrato de café verde. Os achados para as
amostras de extrato de café verde submetidas apenas a secagem por estufa a 42
ºC e extrato de café verde submetido a secagem por estufa a 42º C por 4 horas
estão dispostos na figura 34.
Para o extrato de café verde submetido apenas a secagem por estufa a 42
ºC, foi visualizada a ocorrência de 1 evento, sendo ele identificado a 109,38 ºC com
entalpia de -1,26 J/g Já para a amostra submetido a secagem por estufa a 42º C
por 4 horas, seguido de liofilização, foram observado 7 eventos nas seguintes
temperaturas: 27,56 ºC com entalpia de 9,72 J/g, 84,18 ºC com entalpia de -16,86
J/g, 315 ºC com entalpia de 2,28 J/g, 347 ºC com entalpia de -4,84 J/g, 389 ºC com
entalpia de 4,36 J/g, 403 ºC com entalpia de 0,63 J/g e 419 ºC com entalpia de 1,07J/g.
Em estudo promovido com óleo de café verde, a avaliação por meio da
técnica de DSC evidenciou a presença de 3 eventos exotérmicos para a amostra
analisada, sendo promovido alterações de entalpia nas temperaturas de 341 ºC,
406 ºC e 512 ºC, sendo as duas primeiras temperaturas associadas à perda de
massa, podendo remeter à oxidação dos compostos; e, na última temperatura
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descrita, considerou-se que todo material já havia apresentado completa
decomposição (DANTAS, 2017).
Figura 34: Curva de calorimetria exploratória diferencial extrato de café verde submetido
apenas a secagem por estufa a 42 ºC e extrato de café verde submetido a secagem por
estufa a 42º C por 4 horas, seguido de liofilização em atmosfera de N2 (50mL/min) e razão
de aquecimento de 10 ºC/min, numa faixa de temperatura de 25 ºC a 600 ºC.

Fonte: AUTOR, 2021.

Debossam (2016), em trabalho promovido com cascas de café submetidas
à queima, na faixa de 30 ºC a 700 ºC, identificou um resíduo final de 4,3%, com
uma entalpia de -18,2 J/g, com uma moagem promovida em 24h.
A figura 35 expõe o comportamento dos microencapsulados formulados,
sendo eles: microencapsulado por spray-dryer, microencapsulado 1 (estufa) e
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microencapsulado 2 (liofilizador), além de um grupo especial, de açaí e café verde
submetido à secagem em estufa a 60 ºC.
Os achados expõem uma variação de entalpia similar para os grupos de
microencapsulados e eventos em faixas de temperaturas características para os
grupos. Destaque maior deve ser ofertado ao grupo especial de açaí e café verde
submetido à secagem em estufa a 60 ºC, que apresentou uma variação de entalpia
endotérmica (-437,68 J/g) mais expressiva, quando comparada aos demais
grupamentos estudados. Esse achado sugere uma degradação precoce para a
amostra, quando comparado aos demais microencapsulados, sendo iniciada aos
106 ºC.
Figura 35: Curva de calorimetria exploratória diferencial dos microencapsulados por spraydryer, microencapsulado 1 (estufa) e microencapsulado 2 (liofilizador) e grupo especial de
microencapsulados submetidos a secagem em estufa a 60 ºC, de N2 (50mL/min) e razão
de aquecimento de 10 ºC/min, numa faixa de temperatura de 25 ºC a 600 ºC.

Fonte: AUTOR, 2021.

Outro ponto de interesse corresponde ao microencapsulado spray-dryer, que
apresentou variação de entalpia exotérmica, sendo a sua degradação mais
expressiva desencadeada por volta dos 450 ºC.
Os dados expõem, ainda, que houve efeito proporcional da taxa de
aquecimento sobre os achados registrados. Esse valor é associado, ainda, a
composição da amostra, visto que esse fator pode determinar a temperatura de
início e finalização da degradação (GIOLITO, 2004).
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3.8 Determinação da atividade antioxidante pelo método DPPH
A porcentagem de atividade antioxidante (%AA) é equivalente à quantidade
de DDPH consumida pelo antioxidante, sendo que a quantidade necessária para
sequestrar concentração inicial de DPPH em 50% é denominada concentração
inibitória (IC50). Quanto maior o consumo de DPPH por uma amostra, menor será
a sua IC50 e maior a sua atividade antioxidante. Sendo assim, quanto maior a
concentração da amostra e menor a absorbância, maior o consumo de DPPH
(SOUSA et al., 2007).
A Figura 36 mostra a capacidade antioxidante do óleo bruto de açaí,
microencapsulado 1 e microencapsulado 2, em sequestrar o radical DPPH. O óleo
bruto de açaí mostrou que em concentrações de 9 mg/mL consegue inibir mais que
50% do radical DPPH, comportamento similar ao observado no microencapsulado
1 (secagem em estufa a 42 °C). Já o microencapsulado 2 (liofilizado) conseguiu
inibir o radical DPPH em concentrações variantes entre 3 e 9 mg/mL, isso mostra
que os agentes carreadores (material de parede) utilizados para compor essas
formulações, bem como o método utilizado para obtenção das micropartículas
potencializam o efeito antioxidante, provavelmente por conferir maior proteção aos
compostos voláteis, com o emprego de resfriamento e vácuo.
Figura 36: Ensaio da atividade antioxidante pelo método DPPH para óleo bruto de açaí
(extrato etéreo), óleo de açaí extraído de amostras submetidas à secagem por liofilização
e por estufa a 42° C.
100,00

% Atividade antioxidante

90,00
80,00
70,00

Bruto

60,00
50,00

Liofilizador

40,00

Estufa

30,00
20,00
10,00
0,00

1
Fonte: AUTOR, 2021.
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Os antioxidantes correlacionam-se diretamente com a melhoria da qualidade
de vida, considerando que atuam na prevenção ou combate a várias doenças
crônicas, tais como: câncer, aterosclerose, artrite reumática, hipertrofia muscular e
neurodegenerativas, através da capacidade de proteção contra danos provocados
pelas espécies reativas de oxigênio (ALAM; BRISTI; RAFIQUZZAMAN, 2013;
HALLIWELL e GUTTERIDGE, 2010).
Paz et al., (2015), observaram em um estudo com polpas de frutas as
propriedades antimicrobiana e antioxidante, a atividade antioxidante foi rastreada
pela atividade de sequestro de radicais DPPH (126-3987 mg TE/100g de extrato
seco), tendo a acerola e o açaí com os maiores valores para as medidas
relacionadas ao antioxidante, 3987 e 1574 mg GAE/100 g de matéria seca
respectivamente.
Mangabeira da Silva e Rogez (2013), em estudo com avaliação do potencial
antioxidante do óleo de açaí, através do sequestro de radicais DPPH, identificaram
a presença de compostos antioxidantes naturais nessa fruta, com promoção da
redução do radical DPPH, sendo essa capacidade decresciva de acordo ao tempo,
com consequente elevação de peróxidos (com avaliação nos tempos 0, 3, 7 e 11
dias).
Guimarães et al., (2020), em estudo com formulações fermentadas
probióticas mistas enriquecidas com óleos de frutos amazônicos, dentre eles o açaí,
identificaram percentual de redução do radical DPPH de 37,5%, sendo esse valor
associado à composição rica em polifenois e antocianinas. Já nas bebidas, pós
formulação (100 g de base de bebida - extrato hidrossolúvel de amêndoas e extrato
de fermento lácteo probiótico -, 18 g de calda de morango, 10 gotas de sucralose,
4% de farinha de linhaça, acrescido de 0,4% de óleo de açaí), esse valor passou a
43,6%.
Já em outro estudo, com utilização do método ABTS (2,2’-azinobis-(3etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico)), promovido por Nakata da Silva et al., (2017),
a capacidade antioxidante da polpa de açaí foi elevada em relação a frutas como
murici e abacaxi (15,73 e 3,78 µmol de TE/g, respectivamente) (ALMEIDA et al.,
2011), no entanto salientaram que esses valores são muito variáveis, visto que
sofrem influência da variedade do açaizeiro, clima e solo da região, além de
condições de processamento do fruto.
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Apesar dos achados sugestivos, Lichtenthäler e Marx. (2005) avaliaram a
capacidade antioxidante de algumas amostras de pasta de açaí e compararam a
capacidade antioxidante das soluções padrão dos principais tipos de antocianinas
presentes na fruta (cianidina-3-glucósido e cianeto-3-rutinosídeos), a fim de estimar
a contribuição das mesmas para a atividade antioxidante geral. Como resultado,
identificaram que a capacidade antioxidante das amostras de açaí era cerca de 11
vezes maior do que o encontrado nas soluções padrões de antocianina e
concluíram que a principal parte das capacidades antioxidantes do açaí podem
estar associada aos outros compostos, ainda não identificadas.

3.9 Ensaio antioxidante pelo método tiobarbiturico (TBARS) para lipídios
A figura 37 apresenta a padronização do ensaio de determinação de MDA
em amostras de óleo de açaí. A tabela 8 apresentam os valores das substâncias
reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) presentes nas amostras de acordo com os
quatro

grupos

analisados:

extrato

etéreo

(óleo

bruto),

spray-dryer,

microencapsulado 1 (estufa) e 2 (liofilizador).
Tabela 8: Valores obtidos das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), em µg
de MDA/g, do extrato etéreo (óleo bruto de açaí), óleo extraído do microencapsulado por
spray-dryer, bem como àqueles extraídos do microencapsulado 1 (estufa) e 2 (liofilizador).

TBARS
Grupos

(µg de MDA / g Óleo Açaí)

OBA

1,3187 (±0,03)a

SD

5,1043 (±0,06)b

M1

3,1593 (±0,06)c

M2

4,1997 (±0,03)d

*OBA: óleo bruto de açaí; SD: óleo extraído do microencapsulado por spray-dryer; M1: óleo extraído
do microencapsulado 1 (estufa); M2: óleo extraído do microencapsulado 2 (liofilizador).
**Média e desvio padrão. Médias com letras minúsculas diferentes, na mesma coluna, diferem ao
nível de p>0,05, pelo Teste de Tukey a 95% de confiança.
Fonte: AUTOR, 2021.

A análise com utilização de ácido tiobarbitúrico tem como objetivo medir a
concentração de um aldeído de cadeia curta, o malonaldeído (MDA), que tem sua
formação associada a decomposição dos hidroperóxidos de lipídios, sendo
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utilizada para estimar o nível de peroxidação lipídica em sistemas biológicos
(BONNES; GUÉRIN, 1992).
Figura 37: Padronização do ensaio de determinação de MDA em amostras de óleo de
açaí.

Fonte: AUTOR, 2021.
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Partindo dessa premissa, a avaliação dos achados expõe a ocorrência de
formação de MDA em todos os grupos analisados, sendo esse comportamento
mais expressivo nos grupos submetidos a processamento, apresentando diferença
estatística significativa (p<0,05) para os grupos de secagem por spray-dryer, estufa
e liofilizador.
Em estudo com determinação de MDA em amostras de azeite extra virgem
com adição de extrato de açaí a 1, 2 3 e 4% submetidas a diferentes condições de
armazenamento, a partir da produção de biofilmes, Malherbi (2018), observou
elevação dos teores de MDA com o passar do período de análise, sendo as
quantificações realizadas nos tempos 0, 30, 60, 90 e 120, no entanto, para o grupo
com adição de açaí a 3% ocorreu redução dos teores de MDA aos 90 dias, sendo
esse achado associado a uma possível interação com os compostos fenólicos,
retardando a peroxidação lipídica.
Vale salientar que os achados contrastam, também, em relação a adição ou
não de substâncias antioxidantes. As amostras submetidas à secagem por spraydryer e o microencapsulado 1, ambos foram expostos a aquecimento e notou-se
uma redução dos teores de MDA no segundo grupo (ambos com diferença
estatística significativa com p<0,05), provavelmente pela adição de extrato de café
verde como material de parede, por meio da ação de compostos bioativos, a
exemplo do ácido clorogênico. Esses achados foram confirmados, ainda, pela
avaliação dos dados de análise térmica, onde a degradação das amostras com
adição de café verde apresentou seu início a altas temperaturas, denotando uma
proteção do óleo encapsulado. Esses achados corroboram com Pires (2014), que
observou que quanto maior a adição de extrato de chá verde em amostras de
hambúrguer, mais similar eram os valores de TBARS quando em uso de
antioxidante sintético BHA (butil hidroxianisol).
Os achados do presente estudo corroboram, ainda, com os valores
encontrados por Papastergiadis et al., (2012), onde os valores de MDA identificados
para óleo de vegetais foi igual a 1,07 µg/g-1, 1,28 µg/g-1 para o óleo de milho, 1,58
µg/g-1 para o azeite de oliva e 1,05 µg/g-1 para o óleo de colza; valores próximos
aos identificados para o óleo bruto de açaí, 1,31 µg/g-1. O autor concluiu, ainda, que
a determinação de MDA, através do teste de TBARS, é confiável quando aplicada
em óleos vegetais e produtos cárneos, com ressalva àquelas processadas, que,
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segundo o autor, tem seus resultados superestimados, pela interferência de outros
compostos com o TBA.
3.10 Quantificação de compostos por espectrofotometria ultravioleta visível:
ácido oleico, tocoferóis e carotenóides.
A quantificação de compostos, por meio da técnica espectrométrica na
região do ultravioleta (UV) é amplamente utilizada no setor de controle de
qualidade, desde o século 20, e permite o acompanhamento dos compostos
apresentados em produtos farmacêuticos ou alimentícios, em sua maioria. Tratase de uma análise rápida, de baixo custo e com geração de resultados confiáveis
(ALVES et al., 1967; PEREIRA et al., 2007)
A análise objetivou quantificar os compostos bioativos de interesse na
porção lipídica do açaí, sendo eles o ácido oleico, os tocoferóis e os carotenoides.
As curvas de quantificação geradas estão disponíveis nas figuras 38, 39 e 40.
A quantificação foi guiada pela disponibilidade na literatura e os achados do
presente estudo que concordam, em termos de composição lipídica principal,
estando o ácido oleico elencado como um dos mais predominante no óleo de açaí,
correspondendo a 52% do total em estudo promovido por Nascimento et al., (2008),
54,9% em pesquisa guiada por Lubrano et al., (1994) e de cerca de 67% para o
extrato etéreo (óleo bruto), 70% para microencapsulado 1 e 66% no
microencapsulado 2, identificados no presente estudo (tabela 4).
Assim como no açaí, no óleo de buriti o ácido oleico é um dos principais
componentes graxos e apresenta comportamento similar, com redução das
concentrações associadas ao aquecimento, confirmando a degradação progressiva
do composto (PEREIRA, 2008).
Os achados (figura 38) confirmam o expresso para o percentual do ácido
graxo em análise cromatográfica gasosa, evidenciado a preservação do ácido
oleico, mesmo em presença de tratamentos térmicos diferenciados (secagem por
estufa e liofilização), sugerindo a ocorrência de concentração dos ácidos graxos
durante o processamento de secagem e a seguridade de ambos os
processamentos no que tange a composição lipídica.
Já para o teor de carotenoides totais, o comportamento foi distinto. Foi
evidenciada

uma

redução

de

quantificação

dos

grupos

submetidos

a

processamento (microencapsulados 1 e 2), quando comparados ao óleo bruto, no
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entanto, em todos os grupos, a quantificação apresentou sensibilidade à elevação
da concentração. Os achados estão evidenciados na figura 39.
Esse comportamento pode ser associado às características físico-químicas
dos carotenoides, visto que, segundo Meléndez-Martínez et al., (2004), esses
componentes estão sujeitos a diversas alterações químicas com o emprego de
processamento térmico. O autor apontou ainda, que os causadores deste processo
são: a instabilidade promovida pelo tratamento térmico empregado, pelo prejuízo à
integridade celular proporcionada pelo aquecimento ou pelo acréscimo de soluções
oleosas e solventes orgânicos e/ou pela ação da oxidação quando tal composto
entra em contato com o oxigênio do ar ou ozônio. Rodriguez-Amaya (1999), expõe
ainda, que existem mais fatores determinantes para a degradação dos
carotenoides, tais como: a exposição à luminosidade, que induz a ruptura das
membranas, formando compostos incolores; em certo grau a atividade de água, a
presença de sulfitos e o processo de armazenamento, que reduz significativamente
seus teores quando não realizado de maneira adequada.
Para os teores de tocoferol, o comportamento apresentou similaridades ao
encontrado para as amostras de carotenoides. Foi percebida uma manutenção dos
teores do extrato etéreo (óleo bruto) próximo às absorbâncias obtidas para a
amostra padrão. No entanto, para os microencapsulados 1 e 2, os achados
sugeriram que ocorreu oxidação dos compostos com o processamento (secagem
em estufa e liofilização), sendo a degradação mais expressiva nas amostras
submetidas à secagem em estufa (microencapsulado 1). O gráfico de quantificação
de tocoferóis está disposto na figura 40.
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Figura 38: Quantificação do ácido oleico a 217 nm, por espectrofotometria ultravioleta
visível nas

amostras

de

extrato

etéreo

(óleo

bruto), microencapsulado 1

e

microencapsulado 2.

Fonte: AUTOR, 2021.

Figura 39: Quantificação de carotenóides a 445 nm, por espectrofotometria ultravioleta
visível nas

amostras

microencapsulado 2.

Fonte: AUTOR, 2021.

de

extrato

etéreo

(óleo

bruto), microencapsulado 1

e
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Figura 40: Quantificação de tocoferóis a 290 nm, por espectrofotometria ultravioleta visível
nas amostras de extrato etéreo (óleo bruto), microencapsulado 1 e microencapsulado 2.

Fonte: AUTOR, 2021.

Essa redução está associada ao processamento, inicialmente para a
obtenção das microcápsulas e, posteriormente, a extração do óleo. Sendo esse
achado mais expressivo nas amostras submetidas ao aquecimento prolongado,
levando a uma perda progressiva dos teores de tocoferol do óleo (DA LUZ, 2011).
Para a análise, foram utilizadas amostras não-esterificadas, a fim de evitar
perdas durante o processo e observando a característica de fluorescência natural
do composto, favorecendo o uso da espectrofotometria ultravioleta visível, mesmo
conhecendo a propriedade da vitamina em apresentar absorção fraca (BIANCHINIPONTUSCHKA; PENTEADO, 2003).
Apesar dos controles empregados, Ball (1998) ressaltou que tais compostos
apresentam estabilidade quando expostos ao calor, além de apresentar oxidação
acelerada quando em exposição à luz e calor, justificando os achados da presente
análise.
Os dados apresentados na figura 41 corroboram com o exposto
anteriormente, onde ficou evidenciada a preservação da composição lipídica e de
carotenoides nas amostras liofilizadas (microencapsulado 2), sendo os valores
similares ao observado para o óleo bruto. Salienta-se, ainda, uma oxidação lipídica
e

de

compostos

(microencapsulado 1).

bioativos

nas

amostras

submetidas

a

aquecimento
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Em relação a composição, no que tange ao tocoferol acetato das amostras, a figura
42 expõe a presença do composto em vários grupos, no entanto apresentou destaque a
amostra de microencapsulado 1 (estufa) purificada em Hexano e Acetato de etila a 50%,
onde foi possível identificar 190 µg/mL de tocoferol acetato, frente a 75 µg/mL em padrão
de tocoferol acetato. No mais, em todas as amostras analisadas, foi quantificada a
presença de, pelo menos, 20 µg/mL de tocoferol acetato.
A partir da avaliação dos resultados, foi possível concluir que a exposição térmica
atuou catalisando as reações de oxidação, gerando redução dos compostos expressos na
amostra de óleo de açaí, corroborando com o exposto por Singh (2015).

Figura 41: Percentual de ácido oleico e carotenóides totais nas amostras de óleo bruto,

% Ácido oléico e Carotenóides totais

óleo estufa (microencapsulado 1) e óleo liofilizado (microencapsulado 2).
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Fonte: AUTOR, 2021.
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Figura 42: Quantificação de tocoferol acetato em amostras de óleo extraído dos
microencapsulados 1 (estufa) e microencapsulado 2 (liofilizador), em µg/mL.

Fonte: AUTOR, 2021.

3.11 Identificação de produtos de degradação e EROs em óleo de açaí
As amostras de óleo da goma de açaí submetidos aos processamentos de
secagem por liofilização e estufa foram avaliados quanto a produtos de degradação
e Espécies Reativas de Oxigênio por Espectroscopia do UV-Vis. A Figura 43 mostra
os resultados comparados com os padrões analíticos de ácido oleico, tocoferol
acetato e carotenoides padrão secundário.
A figura 43A mostra o perfil UV-Vis do padrão analítico de ácido oleico com
bandas de 205 e 275nm comparados com a mesma amostra submetidas a
condições de degradação em estuda (termo-oxidação) e exposição a luz
fluorescente (photo-oxidação). Foi possível identificar nas amostras exposta a
termo-oxidação, bandas a 290 nm (hexanal) e 310 nm (trans-hexenal) (JIMENEZ
et al., 2006) e nas amostras submetidas a photo-oxidação bandas a 232 nm (dienos
de hidroperóxidos) e bandas a 245 nm (LIEGEOIS et al., 2000). Possibilidade de
identificação de nonenal e 4 hidroxi-nonenal na banda de 225nm (SANTOS et al.,
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2003), bem como derivados de 4-hidro-nonenal entre 230 e 244 nm, sendo ele o
(9-hydroxy-12-oxo-10E-dodecenoic acid) (SCHNEIDER et al., 2001).
A figura 43B mostra o Espectro UV-Vis do tocoferol acetato e seus produtos
de oxidação em estufa e sob incidência de luz. Tocoferol pode ser facilmente
degradado a seus derivados de tocoferol quinona com bandas em 310 a 320 nm.
Possibilidade de desidrogenação da cadeia lateral (fitol) da molécula com formação
de derivados tocotrienois, principalmente devido a termo-oxidação (LINS, 2006;
LUZ, 2011; YACOB et al., 2002, RODRÍGUEZ-DELGADO et al., 2002;
GONÇALVES et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2018; GRILO et al., 2015).
Os carotenoides (Figura 43C) foram avaliados pela sua degradação
oxidativa e observou-se que a amostra submetida a termo-oxidação e photooxidação apresentou bandas em 380-390 nm e 580-590 nm que dá indícios da
presença de retinal e trans-retinal (SIMÓN-VÁZQUEZ et al., 2012; WANG et al.,
2003). Também mostrou outras bandas UV-vis entre 340-350 nm correspondente
a possível formação ácido retinoico e banda formação de retinol (FURR, 2004;
RODRÍGUEZ-DELGADO et al., 2002).
As amostras de óleo Bruto de Açaí (OBA) in natura, processada por
liofilização e processado em estuda também foram avaliadas por Escpetro UV-Vis
(Figuras 43 D, E e F). Apenas as amostras processadas em estufa apresentaram
indícios da formação de “dienos de hidroperóxidos” e retinal quando submetidas a
degradação acelerada por termo-oxidação. Amostras submetidas a termo-oxidação
e photo-oxidação apresentaram-se com baixas absortividades demonstrando
degradação dos constituintes incluindo ácidos graxos visualizadas por bandas em
205 a 220 nm.
Amostras de óleo bruto, processadas por liofilização e processadas em
estufa apresentaram em seu perfil UV-Vis comprimentos de onda máximo em 205
nm atribuídos a grupos insaturados com os ácidos graxos insaturados tipo dienos
conjugados e bandas de 275 nm atribuídos a compostos fenólicos, especificamente
flavonoides. Foi possível observar bandas em 410 e 665 nm atribuídos a clorofila,
em especial a clorofila a (412nm e 668nm).
O primeiro tratamento de degradação térmico forçado demonstrou que o óleo
de açaí apresentou variações principalmente nas bandas de 205, 225 e 275nm,
com aumento dos compostos fenólicos e pouca variação para as bandas de
clorofila a. A degradação de antioxidantes lipofílicos como os ácidos graxos,
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tocoferóis e carotenoides, observado nos experimentos de quantificação de
tocoferóis e nos resultados de MDA para o ácido oleico submetido a exposição em
estufa, pode estar promovendo uma modificação na composição do óleo de açaí
com aumento nas bandas de compostos polifenólicos resultando em maior
concentração dos flavonoides. Outra possibilidade é o aumento nas bandas de 225232 nm (formação de dienos de hidroperóxidos) e formação de retinol (325-335nm),
observado na Figura 43F, podem de forma sucinta estar promovendo interferência
nas bandas de 275nm atribuídos aos flavonoides levando ao aumento nas bandas
de flavonoides devido ao acúmulo e somatório das absorbâncias destes produtos
de degradação de ácidos graxos, tocoferóis e carotenoides. Ou ainda os compostos
fenólicos apresentam um importante papel de proteção em processos termooxidativos.
O segundo tratamento sequencial de degradação fotolítica forçada dos óleos
de açaí promoveu uma redução drástica nas bandas de absorção em 205 nm
(dienos conjugados) e 275nm (compostos polifenólicos). Pode-se observar que o
tratamento sequencial promove uma maior degradação dos óleos brutos de açaí
submetidos a diferentes processamentos (liofilização e secagem em estufa),
demonstrando que o óleo bruto de açaí é mais sensível a processos de oxidação
fotolitico em relação a processos de oxidação térmico. Os dados de quantificação
de carotenoides em amostras de óleo bruto processado em estuda e alto valores
de tocoferol em estufa, provavelmente devido a formação de espécies reativas de
oxigênio durante a oxidação térmica revelam que os antioxidantes lipofílicos
(carotenoides e tocoferóis) são os primeiros componentes a se degradarem e de
certa forma proteger a composição lipídica do óleo bruto de açaí, seguido pela
degradação de clorofila a, ácidos graxos e compostos polifenólicos presentes na
composição do óleo de açaí.
O conteúdo de carotenóides do OBA era de 393 mg / kg e estava mascarado
da detecção de cor visível pelas clorofilas presentes. Dois carotenóides
predominantes foram identificados provisoriamente com base em comparações
espectrais como β-caroteno e luteína Ducan e Talcott (2010). β-caroteno estava
presente em 177 mg/kg e luteína em 216 mg/kg, ambos quantificados em
equivalentes de β-caroteno.
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Figura 43: Identificação de produtos de degradação e EROs em óleo de açaí

Fonte: AUTOR, 2021.

Estudos anteriores relataram que o azeite virgem continha 2,5 a 11 mg/kg
de β-caroteno com outros carotenóides menores a menos de 1 mg / kg
(FAKOURELIS et al., 1987; MINGUEZ-MOSQUERA et al., 1990a). A concentração
de clorofilas totais presentes no OBA foi de 206 mg / kg, que é 13 vezes maior do
que os azeites extra virgem relatados na literatura (GUTIÉRREZ-ROSALES et al.,
1992; MINGUEZ-MOSQUERA et al., 1990a).
Além disso, a clorofila predominante no OBA é a clorofila a (66 mg / kg). Em
comparação, o azeite virgem demonstrou conter de 0 a 9,5 mg / kg de clorofila a
(MINGUEZ-MOSQUERA et al., 1990a; FAKOURELIS et al., 1987; GUTIÉRREZROSALES et al., 1992).
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Embora muitas formas de tocoferol sejam encontradas em óleos, apenas αtocoferol (645 mg / kg) foi identificado no óleo de açaí. Esta concentração de αtocoferol foi apreciavelmente maior do que outros óleos alimentares, como palma
em bruto de 140 a 161 (POCKLINGTON; DIEFFENBACHER, 1988), azeite virgem
de 100 a 284 (GIMENO et al., 2000; PSOMIADOU; TSIMIDOU, 1998) e óleo de
soja de 80 a 87 mg / kg (POCKLINGTON; DIEFFENBACHER, 1988).
Estudo de estabilidade fotolítico conduzido por Ducan & Talcott (2010) de
óleo bruto de açaí quando exposto a luz e oxigênio demonstrou redução para 44,2%
e 72,7% nas concentrações de carotenoides (b-caroteno e luteína), redução para
62,2% na concentração de tocoferol-. Esses resultados sugerem que o tocoferol
pode ser oxidado preferencialmente para proteger os lipídios. Tanto as
observações experimentais quanto as previsões teóricas feitas por Buettner (1993)
confirmam a oxidação preferencial do α-tocoferol em sistemas lipídicos. As perdas
de clorofila total foram aparentes ao longo do tempo para os óleos extraídos brutos
foi de 54,4%. No óleo de oliva no azeite, onde as perdas de compostos fenólicos
foram correlacionadas com a oxidação de lipídios (BALDIOLI et al., 1996).
Nas investigações de Ducan e Talcott (2010), alterações mínimas nos
polifenólicos predominantes, como ácido vanílico, ácido síngico e ácido phidroxibenzóico, foram observadas com o armazenamento em todos os
tratamentos. E ainda sugere que a presença de polifenois e micelas de fosfolipídios
promovem maior proteção e pode desempenhar um papel na proteção de
antioxidantes solúveis em água em sistemas lipofílicos.

4 Conclusão
Ensaios de obtenção e caracterização de óleo bruto e frações purificadas do
óleo de açaí foi possível identificar ácidos graxos saturados e insaturados,
derivados de carotenoides e tocoferóis com expressiva atividade antioxidante.
O processo de obtenção de goma enriquecida com óleo de açaí necessita
de condições adequadas para processamento de forma a evitar as perdas durante
processamento de produtos intermediários do açaí enriquecidos com óleo, a
exemplo da exposição a aquecimento em estufa ou secagem com spray-dryer.
Os microencapsulados produzidos por liofilização apresentaram maior
preservação de compostos lipídicos, seja do material encapsulado e encapsulante.
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Esses achados foram confirmados pelos resultados apresentados na
quantificação de compostos, FTIR, UV-Vis, MDA, TG e DSC.
O perfil antioxidante revelou melhores resultados na amostra liofilizada, com
melhor preservação dos compostos, sendo os valores identificados maiores que os
demais grupos desde as concentrações iniciais, com relação dose-dependente.
Os grupos submetidos a aquecimento, spray-dryer, apresentou maior
formação de malonaldeído, sendo associado a um processo de oxidação mais
potencializado, em relação aos demais.
Os microencapsulados de açaí demonstraram apresentar-se na forma de
agregados de micropartículas com presença de componentes lipídicos saturados e
insaturados, além disso foi possível identificar carotenoides e tocoferóis.
Os microencapsulados de açaí não demostraram através dos ensaios
químicos, físicos e físico-químicos interação negativa, tais como incompatibilidades
entre os componentes da goma de açaí com a matriz de café verde rico em ácido
clorogênico.
Os microencapsulados enriquecidos com óleo de açaí apresentam a
necessidade de controlar as condições de processamento e estocagem a fim de se
evitar a redução do valor nutricional.
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