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INTRODUÇÃO 

Pitaia (Hylocereus spp.) é uma fruta consumida mundialmente devido a sua cor, sabor e 

efeitos benéficos à saúde, podendo ser utilizada como fruta fresca, suco, polpa, sorvete, 

geleia, ou como corante de doces. A casca da pitaia, que representa aproximadamente um 

terço das frutas inteiras, é considerada um subproduto, geralmente descartado, gerado pelo 

consumo e processamento da fruta, no entanto, as cascas de pitaia são uma rica fonte de 

pectina, fibras dietéticas e fitoquímicos bioativos. Em literaturas recentes, foram 

demonstrados os potentes efeitos promotores da saúde das cascas de pitaia e seus 

extratos, propondo a aplicação no desenvolvimento de produtos alimentares inovadores. A 

Extração supercrítica tem sido empregada para a obtenção de extratos de alto valor 

agregado a partir de matrizes vegetal e animal, o sistema de extração-hidrólise, utiliza água 

subcrítica, para obtenção de compostos bioativos reduzindo o impacto ambiental, 

diferenciando-se assim das outras técnicas de extração.   
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Objetivos: 

• Descrever as etapas de valorização e tratamento adequado para resíduos sólidos 

procedentes da indústria de processamento de pitaia; 

• Realizar extração em água subcrítica de cascas de pitaia;  

• Realizar completa caracterização do perfil de composição dos extratos obtidos 

Fig 1: Valorização de resíduos do processamento de pitaia na indústria de alimentos.  

METODOLOGIA DA PESQUISA 

  Os ensaios de extração de compostos bioativos foram realizados em reator encamisado 

contendo 1,5 g de amostra em que a fase móvel responsável pela extração foi a água acidificada (pH 2) 

em condições subcríticas (pressão de 15 MPa) com fluxo de 2 mL/min. O tempo total de extração foi de 

1 h, com alíquotas sendo coletadas a cada 6 minutos, a fim de se realizar uma cinética do processo de 

extração. Para realização dos ensaios de extração, diferentes temperaturas foram avaliadas (40, 60 e 80 

°C) a fim de avaliar seu efeito sob a quantidade de compostos bioativos extraídos. 
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A Figura 3 ilustra os componentes do processo de hidrólise em água subcrítica com detecção on-

line. O equipamento possui os seguintes componentes: bomba de HPLC de alta pressão; válvulas 

de bloqueio; manômetros (Ml, M2) para a medição da pressão; termopares; reator de hidrólise; 

válvula reguladora de pressão; válvula micrométrica (VM) para regular a pressão do sistema; 

fluxômetro para medir a quantidade de gases produzidos; trocador de calor para resfriar o 

hidrolisado produzido no reatores; banho termostático para resfriar a água do trocador de calor (TC) 

e um coletor de líquidos para a coleta de amostras líquidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Sistema de hidrolise com tecnologia supercrítica para hidrólise  

Fig. 2: Amostras de casca de pitaia 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos mostraram que o pH diminuiu ao longo do tempo cinético em todas  as 

temperaturas,  como mostra a Figura 4. A variação do pH está diretamente relacionada com a extração de 

ácidos presentes na amostra, quanto menor for o pH maior será a concentração de ácidos no extrato, como 

é o caso do extrato a 60ºC. Na avaliação da atividade antioxidante o tratamento que apresentou os melhores 

resultados foi o 80ºC. Em todos os tratamentos a atividade antioxidante diminuiu com o tempo, 

demonstrando assim que a melhor extração de compostos antioxidantes ocorreu nos primeiros 6 minutos 

(Fig. 5).  
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CONCLUSÕES 

 Em conclusão, a extração via água pressurizada se mostrou eficiente e pode ser usada como uma rota tecnológica 

para a produção de extratos ricos em antioxidantes a partir de subprodutos de pitaia. 
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Fig. 4 – Variação do pH por tempo e temperatura  

Fig. 5 – Atividade antioxidante por tempo e temperatura 


