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INTRODUÇÃO

O aumento da demanda global por alimentos causou um crescimento de 44% no

desperdício entre 2005 e 2025. Assim, de forma a minimizar o problema, muitos estudos foram

realizados com o objetivo de aproveitar os dejetos a partir da digestão anaeróbica. Entretanto,

muitos desses resíduos apresentam compostos com interesses farmacêuticos de valor agregado

muito superior em relação a produtos obtidos a partir da bio-digestão (Oldfield, 2016).

O Brasil é um país que apresenta muitas frutas exóticas consumidas in natura, como a

jabuticaba (Myrciaria jaboticaba). Assim, uma saída encontrada foi a utilização dos resíduos

desse fruto, que representam 50% deste, para a extração de compostos bioativos (Albuquerque,

2020), já que o epicarpo deste apresenta uma quantidade considerável de substâncias com

atividade antioxidante (Inada, 2020) e compostos como flavonoides, que apresentam benefícios à

saúde, como na prevenção de doenças (Albuquerque, 2020).

Uma das alternativas para a obtenção dessas substâncias foi a partir da extração por

meio de água subcrítica, na qual o fluido apresenta pressão abaixo do ponto crítico em estado

líquido. Esse método é interessante pois tem a capacidade de extrair bioativos de uma

determinada classe dependendo da temperatura utilizada (Ibañez, 2003).

VALORIZAÇÃO DE CASCAS DE JABOTICABA 

UTILIZANDO TECNOLOGIA SUPERCRÍTICA

Palavras-chave: Biomassa, Fluidos Subcríticos, Compostos Bioativos, 

Antocianinas

Graziela Rodrigues Santin - FEQ – Unicamp

Tiago Linhares Barroso - FEA - Unicamp

Profa. Dra. Tania Forster Carneiro – BIOTAR/FEA - Unicamp

Objetivos:

• Estudar a extração de compostos com maior valor agregado em água subcrítica a partir da

casca da jabuticaba (Myrciaria jaboticaba).

• Analisar os parâmetros operacionais de extração em água subcrítica, com temperaturas de

60, 70 e 80ºC, pressão de 15 MPa e fluxo de 5 mL/min.

• Analisar o extrato obtido nas cinéticas em relação ao pH e rendimento de cianidina,

delfinidina, antioxidantes e compostos fenólicos totais.

METODOLOGIA DA PESQUISA

O processo foi desenvolvido no Laboratório de Bioengenharia e Tratamento de Águas e

Resíduos (BIOTAR) da Faculdade de Engenharia de Alimentos, da Unicamp, a partir da utilização

de cascas de jaboticaba vindas de doação. Essas foram submetidas a um processo de secagem,

para que ficassem livres de umidade. Para que fossem obtidas partículas menores, interessantes

para ocorrer a convecção entre solvente (fluido subcrítico) e soluto (casca), esse material também

foi submetido a processo de trituração.

Fig 2: Estufa utilizada para secagem da matéria-prima
Fig 1: Matéria-prima utilizada – casca de 

Myrciaria jaboticaba.
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A matéria-prima contém uma grande quantidade de proteínas, as quais serão

quantificadas a partir do Método de Kieldahl. Nesse processo, a taxa de conversão do nitrogênio

deve ser de 6,25, sendo que, em triplicata, os açúcares da biomassa serão verificados.

A primeira etapa é executada de forma a ter condições operacionais ideais para se obter

a maior concentração de compostos de interesse biológico, sendo a pressão fixada em 15 MPa e

a vazão de alimentação em 5 mL/min, extraindo 15g de substrato e resultando em 15 amostras.

A variável nesse processo é a temperatura, sendo que as amostras serão analisadas em

intervalos de 10ºC a partir de 60ºC a 80ºC. Cada amostra terá que passar por uma análise de pH,

a qual será realizada por um pHmetro.

Ao final do processo, é necessária a caracterização dos açúcares, sendo realizada uma

análise em relação aos açúcares redutores e totais presentes em cada uma delas. Isso é feito a

partir do método colorimétrico de Somogyi-Nelson, sendo, sempre que necessária, a realização

de uma diluição para a análise.

Para a realização do teste, que deve ser realizado em triplicata, as misturas precisam

estar submetidas a uma condição de hidrólise ácida em 95 ºC por uma hora, sendo que o teor de

açúcar desta fosse verificado a cada 120 minutos. Assim, é necessária uma solução de ácido

clorídrico (HCl, 2 mol L-1) para a hidrólise dos polímeros a monômeros. A medição de

absorbância da reação a 540 nm é feita no final do teste a partir de um espectrômetro. A curva de

calibração da glicose a ser utilizada é de valores entre 0,005 a 1 mg/mL.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 6 mostra a cor dos hidrolisados obtidos após o pré-tratamento com extração e

hidrólise supercrítica. Em geral, é possível observar que o tratamento com temperaturas mais

baixas foi favorável à produção de hidrolise com coloração roxa, indicando a possível presença de

compostos fenólicos e antocianinas (produtos de extração). À medida que a temperatura aumenta

para 135 e 210 °C, a cor da hidrólise tende a marrom e amarelo, o que pode estar associado à

presença de produtos de hidrólise.

Fig. 3: Aparato utilizado para o processo do experimento.

Fig. 4: pHmetro utilizado para análise de pH. Fig. 5: Espectrômetro utilizado para análise.
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CONCLUSÕES

A água subcrítica como pré-tratamento do subproduto agroindustrial jabuticaba é uma tecnologia promissora para a

obtenção de bioprodutos com valor agregado comercial. A partir dos perfis de composição dos hidrolisados, da medição de

monossacarídeos, ácidos orgânicos, antocianinas e inibidores, foi possível identificar que os rendimentos foram fortemente

influenciados pela temperatura do processo utilizada, exigindo o ajuste adequado dessa variável dependendo do composto alvo, ou

a adoção de processamento fracionado para recuperação mais eficiente dos diversos bioprodutos.
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Fig. 7: Valorização de cascas de jabuticaba procedente do processamento de frutos

Fig. 6: Ilustração dos frascos com hidrolisados obtidos após o pré-tratamento com extração e hidrólise supercrítica a partir de casca de jabuticaba. 


