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INTRODUÇÃO

A jabuticaba (Myrciaria cauliflora) é uma fruta nativa brasileira pertencente à família

Myrtaceae. O Brasil tem uma produção anual estimada de 5.000 toneladas no comércio formal

(MASSA et al., 2020). No seu processamento industrial, a polpa é responsável pela maior

participação de mercado, enquanto as cascas e sementes são subprodutos, (MENDES et

al.,2021;FIDELIS et al.,2021) que consistem em aproximadamente 50% do peso do fruto

(MORALES et al.,2016).

Atualmente, não há aproveitamento dos subprodutos da jabuticaba, sendo descartados

sem qualquer recuperação ou posterior aproveitamento (MORALES et al.,2016). Uma análise

bibliométrica recente revelou que as cascas de jabuticaba podem ser recicladas para produzir

bioprodutos usando tecnologias verdes em um conceito de biorrefinaria (ROSA et al., 2022).
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Prof./ª Dr./ª TÂNIA FORSTER-CARNEIRO (orientador/a) [FEA - UNICAMP] O pré-tratamento hidrotérmico (HTP) tem sido utilizado como um

processo limpo e eficaz para dissociar a biomassa lignocelulósica em açúcares

solúveis e recuperar ácido orgânicos (ESSIEN et al.,2020; LACHOS et al.,

2022). O HTP utiliza a água como solvente ecologicamente correto, ocorre em

pouco tempo e não gera solvente residual, o que torna essa tecnologia um pré-

tratamento adequado para uma biorrefinaria (DRASZEWSKI et al., 2021).

Objetivos:

• Descrever as etapas de valorização e tratamento adequado para resíduos

sólidos procedentes da indústria de processamento de jabuticaba;

• Realizar a hidrólise em água pressurizada e aquecida da casca de

jabuticaba;

• Realizar a quantificação dos ácidos orgânicos obtidos em cromatógrafo

líquido de alta eficiência (HPLC).

Fig. 1: Valorização de resíduos procedentes da indústria de alimentos
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METODOLOGIA DA PESQUISA

Matéria-prima

A casca de jabuticaba foi fornecida pela Flask Company (Campinas, SP, Brasil, foram

secas a 60 °C por 48 h e trituradas em multiprocessador.

Unidade HTP de fluxo semicontínuo

A unidade experimental HTP para recuperação de ácidos orgânicos da casca de

jabuticaba foi conduzida em uma planta em escala laboratorial (Fig. 1). Para o

experimento 20 g de casca seca e moída foram carregados no reator e operados em

modo semicontínuo. O reator foi preenchido com água até atingir a pressão de 15 MPa,

vazão de 5 mL/min por 45 min. A influência da temperatura (60, 135 e 210 °C) no

processo hidrotemal foi estudada.

Fig. 2: Aparato utilizado para o processo 

do experimento.

Determinação dos ácidos orgânicos

Os ácidos orgânicos foram analisados por cromatografia líquida de alta eficiência

(HPLC) com detector de índice de refração (RID). A separação foi realizada em coluna

RezexTM (Phenomenex, modelo ROA-Organic Acid H+ (8%), 8 µm, 300 x 7,8 mm,

Torrance, CA, EUA), adotando um fluxo isocrático de 0,6 mL/min de H2SO4 (0,005 mol/L)

a 60 °C. O RID foi mantido a 40°C. Para a análise, os hidrolisados foram centrifugados

(10.000 × g) por 15 min e filtrados (nylon 0,22 µm). Em seguida, 10 µL de

hidrolisados foram injetados e a corrida foi estabelecida por 48 min. A análise foi

realizada em triplicata, e os resultados foram expressos em mg/g de casca seca de

jabuticaba.

Fig. 3: Unidade de cromatografia líquida de alta eficiência com detector de índice 

de refração (HPLC-RID)
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

As curvas cinéticas dos ácidos orgânicos obtidos durante o HTP da casca de jabuticaba

são mostradas na Figura 4. Após 45 min de hidrólise, o ácido cítrico foi o único ácido orgânico

quantificado a 60°C.

Nos processos operados a 135 e 210 °C, foram detectados os ácidos acético e

fórmico. A 210 °C, houve uma redução considerável no rendimento de ácido cítrico e alta

produção de ácido acético. Sua formação está associada principalmente à hidrólise das cadeias

laterais acetil presentes na hemicelulose (OLIVEIRA et al., 2020). O ácido cítrico foi o ácido

orgânico com maior rendimento em HTP/60°C e HTP/135°C. No caso do HTP/210 °C, o maior

rendimento de ácidos orgânicos foi obtido pelo ácido fórmico, atingindo um teor de 45% dos

ácidos orgânicos totais, seguido pelo ácido cítrico com 30%.

Por outro lado, a produção de ácido acético foi mais significativa na hidrólise a 210 °C,

chegando a 7,79 mg/g (Tabela 1). O HTP/135 °C apresentou o maior rendimento total de ácidos

orgânicos, pois manteve praticamente o mesmo rendimento de ácido cítrico relatado no HTP/60 °C. No

entanto, temperaturas mais altas geraram ácidos acético e fórmico. O ácido cítrico, entre outras

diversas aplicações industriais, é utilizado principalmente na indústria alimentícia. Pode ser aplicado

como conservante, reduzindo o pH dos alimentos e inibindo o crescimento microbiano, ou ainda para

realçar o sabor e aroma dos alimentos. No entanto, também pode encontrar aplicação na indústria

farmacêutica como antioxidante para vitaminas, corretor de pH, entre outros (CIRIMINNA et al., 2017).

Ácidos orgânicos (mg/g ) HTP/60°C HTP/135°C HTP/210°C

Ácido cítrico 30,75 ± 0,09 a 29,34 ± 0,17 b 9,87 ± 0,02 c

Ácido acético nd 1,00 ± 0,06 b 7,79 ± 0,19 a

Ácido fórmico nd 9,79 ± 0,01 b 14.90 ± 0.04 a

Total 30.75 ± 0.09 40.13 ± 0.11 32.56 ± 0.21

Tabela 1. Rendimento ds ácidos orgânicos da casca de jabuticaba por HTP semicontínuo. 

Fig 4: Desempenho cinético dos ácidos orgânicos obtidos de HTP semicontínuo

da casca de jabuticaba
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CONCLUSÕES

Conclui-se que o HTP foi eficiente para a

recuperação de ácidos orgânicos da casca de

jabuticaba, podendo ser utilizado como uma tecnologia

promissora para essa finalidade.
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