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INTRODUÇÃO: 
 O diabetes mellitus (DM) tornou-se uma 
epidemia que afetou mais de 425 milhões de 
pessoas em 2017. Estima-se que em 2045 chegará a 
629 milhões, o que custará, aproximadamente, 22 
milhões de dólares com as despesas totais de saúdes 
para os cuidados com a doença (FEDERATION, 
2017). No Brasil, os dados mostram que em 2017 
havia 8,7 milhões de adultos com diabetes, entre 20 
e 79 anos, entretanto, mais de 5 milhões com 
diabetes não diagnosticada (FEDERATION, 2017). 
 Por definição, a DM é o conjunto de 
distúrbios metabólicos e endócrinos caracterizados 
por hiperglicemia crônica, resultado de defeitos na 
secreção, na absorção ou ação da insulina. Desta 
forma, o metabolismo de carboidratos, gorduras e 
proteínas é alterado, acarretando em hiperglicemia 
de longa duração (LIU et al., 2019; MARTINEZ; 
SHERLING; HOLLEY, 2019; RIVERA-
MANCÍA; TRUJILLO; CHAVERRI, 2018).  
 É amplamente discutido que a ingestão de 
frutas e vegetais pode promover redução de doenças 
crônicas (DE OLIVEIRA et al., 2021). No Brasil, 
existe a grande variedade de frutas de áreas tropicais 
e subtropicais (NERI-NUMA et al., 2018). A fim de 
resgatar hábitos alimentares saudáveis e, com isso, 
incentivar um cultivo sustentável e diversificado, 
com baixo impacto ambiental e que respeite a 
biodiversidade, tem-se incentivado o consumo e o 
cultivo das Plantas Alimentícias não Convencionais 
(PANCs) (LEAL; ALVES; HANAZAKI, 2018). 
Além de fornecerem energia, as PANCs são fontes 
de fibras alimentares e fitoquímicos, como 
compostos fenólicos e flavonóides, que podem ter 

efeitos benéficos no combate da diabetes 
(VALDELY FERREIRA KINUPP E HARRI 
LORENZI, 2019). Por exemplo, tem-se o Araçá-boi 
(Eugenia stipitata), PANC amplamente cultivada 
em pomares domésticos na região amazônica e 
algumas regiões do sudeste brasileiro (VALDELY 
FERREIRA KINUPP E HARRI LORENZI, 
2019). 
 O araçá-boi (Eugenia stipitata ssp. Sororia 
MP Vaugh - Myrtaceae) é uma planta nativa da 
bacia Amazônia e rica em terpenos voláteis, fibras, 
vitamina C, capacidade antioxidante, atividades 
antimutagênicas e antigenotóxicas e apresenta signi-
ficativa quantidade de flavonoides (DE ARAÚJO et 
al., 2019; MALLMANN et al., 2020; NERI-
NUMA et al., 2013). Os flavonoides podem 
influenciar o sistema enzimático, exercendo 
comportamentos polifarmacológicos ativos, como 
por exemplo, apreciável atividade antidiabética in 
vitro e in vivo (HUSSAIN et al., 2020). Entretanto, 
os flavonoides são instáveis e podem ser afetados 
por fatores físico-químicos (oxigênio, luz, calor, 
umidade), somado a uma biodisponibilidade restrita 
(GUIMARÃES et al., 2020; LOPEZ-POLO et al., 
2020). Logo, para superar as limitações 
mencionadas, a tecnologia de encapsulação por 
spray drying (SD) pode ser uma tecnologia 
promissora para produzir um sistema de entrega 
para encapsulação, proteção e liberação controlada 
dos flavonóides do araçá-boi. 
  
OBJETIVO: 
 Produzir microcápsulas por SD, usando os 
flavonoides de araçá-boi (Eugenia stipitata) (AB) 
como material de núcleo e goma arábica (exsudato 
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gomoso de Acacia Senegal) (GA) e farinha de cará-
roxo (Discorea trifida) (CR) como materiais de 
parede.  
 
METODOLOGIA: 
Material 
 O araçá-boi (E. stipitata) foi obtido em 
comércio local em Manaus, estado do Amazonas, 
Brasil. Os frutos não danificados foram transpor-
tados para o laboratório, onde foram lavados e higie-
nizados. Apenas a casca e a polpa foram utilizadas 
para extração flavonoides. Posteriormente, foram 
liofilizados e armazenados a -20ºC e seguiram para 
preparo de material e análises.  
 
Extração de flavonoides 
 A extração foi feita segundo um método 
anterior (NERI-NUMA et al., 2013). A amostra (15 
g) foi homogeneizada com metanol (25mL) e HCL 
(0,6 M HCl) (10 mL) e extraída por 60 min. Na 
sequência, o extrato foi resfriado e peneirado (malha 
130). Preparou-se o volume de 50 mL com metanol 
e, posteriormente, uma alíquota (5 mL) foi filtrada 
com filtro (0,4 µm) de politetrafluoretileno (PTFE), 
posteriormente foi feita análise em HPLC. 
 
Produção das partículas  
 As partículas foram preparadas por injeção 
de suspensão de alimentação em secador de spray 
de laboratório (Büchi, Mini B-290, Flawil, 
Switzerland) nas seguintes condições: temperatura 
do ar de entrada 150°C, temperatura do ar de saída 
95°C e vazão de alimentação de uma bomba 
peristáltica 2,0 cm 3 min-1. Foi usado 0,32% de 
extrato, com um total de 11 formulações, contendo  
50g de materiais em sólidos fixos para 250g de 
formulação total. 
 
Rendimento de processo 
 O rendimento (PY%) foi calculado como 
porcentagem da razão entre o pó coletado no final 
do processo e a quantidade de sólido total usado para 
alimentar o sistema inicialmente (Eq. 1), como 
descrito anteriormente (OLIVEIRA et al., 2020; 
ZANONI et al., 2020). Onde “mf” corresponde ao 
valor em gramas da massa seca final de micro-
cápsulas e “mi” ao valor em gramas da massa inicial. 

PY% = [mf /mi] * 100 (1) 
 
Teor de umidade (MP)  

 A análise do teor de umidade foi realizada 
utilizando a diferença de peso segundo o método já 
descrito (ŞAHIN-NADEEM et al., 2013), calculado 
na Eq. 2.  

 
 á

 í
=

í   ( ) í   ( )

í   ( )
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Capacidade de Absorção de Radicais de 
Oxigênio (ORAC) 
 A capacidade de absorção de radicais de 
oxigênio (ORAC) foi determinado de acordo com a 
metodologia descrita por (TARONE et al., 2021). A 
absorbância foi medida com filtros fluorescentes a 
485 nm para comprimento de onda de excitação e 
520 nm para comprimento de onda de emissão. 
Trolox foi utilizado como curva padrão e os 
resultados foram expressos em equivalente de 
Trolox (μmol TE/100 g do sistema encapsulante). 
 
Ensaio ABTS 
 Explorou-se o ensaio ABTS para registrar a 
capacidade antioxidante das partículas (SHEHZAD 
et al., 2021). Para isso, cerca de 0,1 mL de cada a-
mostra foi misturado com 3,5 mL de solução ABTS. 
As amostras foram então colocadas no escuro por 
10 min e analisadas em espectrofotômetro (Quimis, 
Brasil) a 734 nm. Os resultados foram anotados 
como μg Trolox por mL de cada amostra. 
 
Fenólicos Totais 
 Os fenólicos totais expressos em miligra-
mas equivalentes de ácido gálico por grama (mg 
GAE/g) foram determinados pelo método colorimé-
trico de Folin-Ciocalteu seguindo o procedimento 
de (GANI et al., 2021). 
 
Flavonoides Totais 
  
 Para a quantificação dos flavonóides totais, 
preparou-se uma solução adicionando 0,32 mL do 
extrato de interesse, 0,32 mL de solução de cloreto 
de alumínio (AlCl 3), 2% (m/v) e 3,36 mL de etanol 
PA. medida em triplicata, por meio de espectrofo-
tômetro no comprimento de onda de 413 e 427 nm, 
utilizando 0,32 mL de solvente apenas da amostra, 
0,32 mL de solução de AlCl 3 e 3,36 mL de etanol 
como branco, conforme (OLEINIK et al., 2022) 
Os tratamentos (T1 a T11) obtidos pelas 
formulações de partículas por spray drying em base 
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úmida com variação de AB e CR são dados na 
tabela 1. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
 Os tratamentos partículas obtidas por spray 
drying foram eficazmente formadas e tiveram boas 
taxas de rendimento do processo (58,36%). Os 
valores são similares àqueles encontrados em outros 
trabalhos de encapsulação por SD, como açaí em pó 
(SANTANA, et al., 2016) Além disso, as análises 
de ORAC e a ABTS demostraram alto valor de 
atividade antioxidante (33,3 uM TE/g e 38,5 uM 
TE/g). 
 Observou-se que umidade (7,7%) e 
atividade oxidante por ORAC (26,5-33,3 uM TE/g) 
não são interferidos pela quantidade de CR ou AB 
nas partículas formadas, logo qualquer uma das 
formulações apresentará respostas estatisticamente 
similares (p < 0,05). Assim, comercialmente, torna-
se preferível utilizar tratamentos com menor teor de 
extrato de araçá-boi, por ser o componente de maior 
custo na formulação. Do ensaio ABTS, observou-se 
o efeito do cará-roxo na capacidade antioxidante, de 
forma que maior quantidade de cará-roxo resultará 
em maiores capacidades antioxidante. 
 Obteve-se efeito negativo do extrato de 
araçá-boi na quantidade de fenólicos totais, o qual 
pode ter ocorrido pela quebra incompleta das 
partículas durante a análise, afetando o total global 
de fenólicos. Por outro lado, observou-se efeito 
positivo do cará-roxo na quantidade de flavonoides 
totais, indicando que há uma tendência no aumento 
da concentração de flavonoides quanto adiciona-se 
cará-roxo. 
 
CONCLUSÕES: 

 O estudo do efeito do SD usando as 
matrizes goma arábica e farinha do cará-roxo na 
encapsulação de flavonoides de araçá-boi indicou 
que não há efeito da goma arábica e da farinha de 
cará-roxo sobre rendimento de processo, teor de 
umidade e atividade oxidante, independe da 
formulação. Porém, a quantidade de extrato de 
araçá-boi teve efeito negativo no valor de fenólicos 
totais e a quantidade de cará-roxo afetou 
positivamente os flavonoides totais. Os resultados 
mostraram boa capacidade antioxidante dos 
flavonoides e, consequentemente, a potencial 
atividade antidiabética in vitro e in vivo da fruta. 
Assim, o araçá-boi pode ser um agente promissor no 

tratamento de diabetes e os dados obtidos no estudo 
se tornam úteis para futuras investigações sobre a 
ação bioativa e potenciais aplicações dessa PANC. 
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