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INTRODUÇÃO

O açaí, fruto originário das terras amazônicas brasileira, é o exemplar mais importante do

gênero Euterpe, sendo 3 espécies de interesse do ponto de vista Agroindustrial: E. oleracea, E.

edulise, e a E. precatoria. A Região norte do país concentra a maior parte de produção de açaí do

Brasil, sendo Pará o estado de maior produção de açaí mundialmente (SERRA, 2019).

A polpa do açaí, que corresponde a 10% da massa total do fruto é rica em compostos

fenólicos que possuem ações que atuam no metabolismo do corpo humano. Este subproduto

pode prevenir doenças cardiovasculares, inflamatórias e, por ser antioxidante pode prevenir

certos tipos de câncer. As antocianinas, são os principais compostos fenólicos do açaí, possuindo

alto valor agregado de mercado e tendo aplicações nas indústrias alimentícia, cosmética e

farmacêutica (MARTINEZ et al., 2019).
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O processo hidrotérmico é uma técnica de extração eficiente e verde, que utiliza como

solvente a água com temperatura e pressão controladas. Em condições especificas, a eficiência

da extração dos compostos fenólicos é aumentada e o tempo do processo reduzido (MACIEL-

SILVA, 2019).

Objetivos:

• Avaliar a extração hidrotérmica de compostos bioativos fenólicos da polpa de açaí.

METODOLOGIA DA PESQUISA

Materiais

A polpa de açaí foi imediatamente congelada após o despolpamento, transportada e em

seguida levada ao laboratório para o processo de liofilização.

Extração com líquido supercrítico (SFE)

A polpa liofilizada foi semi-desengordurada por extração com SFE, usando dióxido de

carbono (CO2) como solvente. A SFE foi realizada a 40 ºC, 35 MPa e razão de massa solvente-

alimentação (S/F) igual a 80. O rendimento de SFE foi de 31,20 ± 1,49% em peso. A polpa semi-

desengordurada foi recuperada e armazenada a -20°C para posterior utilização neste trabalho.

Após a finalização da SFE, a matéria-prima semi-desengordurada apresentou umidade de 2,22 ±

0,15% em peso.

Extração hidrotérmica

As amostras foram extraídas utilizando como solvente a água ultrapura, em diferentes pH

(4,5 e 2,0) e em diferentes condições de temperatura (40, 80 e 120°C), totalizando 6 amostras.

Determinação de compostos fenólicos totais

A determinação de compostos fenólicos totais foi realizada de acordo com Sigleton e

Rossi (1965). Foi adicionado em um tubo de ensaio 60 µL do extrato; 3000 µL de água destilada;

300 µL de Folin-Ciocalteau 0,25N; e após a reação, foi adicionado 900 µL de Na2CO3 1N e 1740

µL de água destilada à mistura. A leitura das amostras foi efetuada no espectrofotômetro, modelo

UV-M51 BEL Photonic, ao comprimento de onda de 725 nm.
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Os resultados foram expressos em miligramas equivalentes de acido gálico por gramas

de polpa de açaí liofilizada e desengordurada (mgEAG/gPALD).

Determinação de antocianinas totais

A determinação de antocianinas totais foi realizada de acordo com Giusti (2001). Foram

adicionados 200 µL do extrato das amostras em 2800 µL de solução tampão, às condições de pH

1,0 (0,025M - Cloreto de Potássio - KCl) e pH 4,5 (0,4 M - Acetato de Sódio – CH3CO2Na). A

leitura das amostras foram efetuadas no espectrofotômetro a 510 nm e 700 nm.

Os resultados foram expressos em miligramas de cianidina-3-glicosídeo por gramas de

polpa de açaí liofilizada e desengordurada (mgEC3G/gPALD).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 apresenta os resultados da determinação de compostos fenólicos e

antocianinas totais.

Fig. 1: Sistema de extração com tecnologia supercrítica automatizado 

Extração com Líquido 
Pressurizado Compostos Fenólicos Totais  

(mgEAG/gPALD)
Antocianinas Totais 
(mgEC3G/gPALD)

Temperatura (°C) pH

40 2 36,37 ± 1,73 3,77 ± 0,03

80 2 53,43 ± 3,69 5,70 ± 0,22

120 2 29,21 ± 0,55 2,44 ± 0,14

40 4,5 31,41 ± 0,87 3,08 ± 0,04

80 4,5 43,14 ± 1,34 4,14 ± 0,12

120 4,5 21,22 ± 0,81 2,10 ± 0,06

TABELA 1: Resultado das leituras no espectrofotômetro para a determinação de compostos fenólicos e 

antocianinas totais 

Devido às antocianinas serem termicamente sensíveis e terem melhor estabilidade em

pH de 1,0 a 3,0, como indicado na Tabela 1, a melhor extração ocorreu em condições de

temperatura de 80°C e pH 2,0, sendo (53,43 ± 3,69 mgEAG/gPALD) para os compostos fenólicos

totais e (5,70 ± 0,22 mgEC3G/gPALD) para as antocianinas totais (KHOO et al., 2017,

MARTINEZ et al., 2019).
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CONCLUSÕES

Os resultados foram favoráveis na determinação de compostos bioativos. O sistema de extração em água subcrítica na

condição de temperatura e pH ótimos permitiu extração de alta concentração de compostos bioativos, a partir de 1,5g de polpa de

açaí. Este trabalho conclui que, a extração de antocianinas é eficiente na avaliação de 60mL a partir do extrato de polpa de açaí.
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Fig. 3: espectrofotômetro 

(UV-M51 BEL Photonic)

Fig. 2: Polpa de açaí

Fig. 4: Estrutura da 

cianidina-3-O-rutinosideo 

Fig. 5: Estrutura da 

antocianina cianidina-3-

glicosídeo


