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INTRODUÇÃO: 

O araçá-boi (Eugenia stipitata ssp. 

Sororia MP Vaugh - Myrtaceae), nativo da 

Amazônia, é uma fruta rica em terpenos 

voláteis, fibras, vitamina C e apresenta 

significativa quantidade de flavonoides (DE 

ARAÚJO et al., 2019; MALLMANN et al., 

2020; NERI-NUMA et al., 2013). Estudos e 

meta-análises anteriores mostraram que os 

fenólicos, especificamente os flavonoides, 

apresentam apreciável atividade antidiabética, 

muito embora haja desafios em sua produção e 

veiculação em alimentos, pois 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). Além 

disso, ao serem adicionados diretamente à 

matriz alimentar, podem causar cor e sabor 

desagradáveis, sendo também susceptíveis a 

fenômenos de agregação e precipitação 

(LOPEZ-POLO et al., 2020). Portanto, para 

superar as limitações mencionadas, foi 

realizado, neste projeto, a produção de um 

sistema de entrega para encapsulação, proteção 

e liberação controlada dos flavonoides do 

araçá-boi, usando spray drying como método 

de encapsulação.  

A tecnologia de encapsulação por 

spray drying (SD) é uma operação bem 

estabelecida na indústria (alimentícia, 

farmacêutica e química) por ser uma técnica 

simples, rápida e de custo relativamente baixo 

em comparação a outros métodos, além disso, 

foi relatado que o SD é muito adequado para 

encapsular compostos fenólicos, devido à alta 

taxa de retenção e à preservação da atividade 

desses compostos (DE OLIVEIRA et al., 

2021). SD promove a conversão de vários 

líquidos (soluções, emulsões, dispersões, 

pastas, entre outros) em partículas sólidas (por 

evaporação do solvente), com tamanho, 

distribuição, forma, porosidade, densidade e 

composição química ajustáveis. A produção 

das partículas por SD começa com a 

homogeneização dos materiais (parede e 

núcleo). Posteriormente, o líquido de 

alimentação é pulverizado através de um bico 

atomizador na câmara de secagem. Por sua 

vez, a câmara é continuamente alimentada pelo 

fluxo de ar aquecido. O solvente (geralmente 

água) evapora instantaneamente e 

uniformemente devido à alta relação 

superfície/massa das gotículas. As partículas 

por SD têm uma morfologia relativamente 

circular e sistema tipo matriz, sendo o tamanho 

abaixo de 100 μm (DE OLIVEIRA et al., 

2021).  
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OBJETIVO: 

 O objetivo deste projeto foi produzir e 

caracterizar microcápsulas por SD, usando os 

flavonoides do araçá-boi (Eugenia stipitata) como 

material de núcleo e goma arábica (Acacia senegal) 

e farinha do cará (Dioscorea trifida) como materiais 

de parede. Foram determinados parâmetros de 

processo e partículas, como rendimento, teor de 

umidade, atividade de água, solubilidade, densidade 

de leito, flavonoides totais e fenólicos totais. 
 

METODOLOGIA: 

 Material 

O araçá-boi (E. stipitata) foi obtido em 

comércio local em Manaus, estado do Amazonas, 

Brasil. Os frutos não danificados foram 

transportados para o laboratório, onde foram 

lavados, higienizados. Apenas a casca e a polpa 

serão utilizadas para extração de flavonoides. 

Posteriormente, foram liofilizados e armazenados a 

-20ºC e seguirão para preparo de material e análises.  

 

Extração de fenólicos 

A extração dos compostos fenólicos foi de acordo 

com Araújo et al. (2021). Resumidamente, 10 g do 

pó liofilizado de araçá-boi foram solubilizados em 

150 mL de solução hidroetanólica (8:2, v/v). Em 

seguida, foram submetidas ao ultrassom (UNIQUE, 

UCS-2850, 25 kHz, 120 W, Brasil) por 10 min 

(25°C) e centrifugadas a 4000 g por 5 min a 5 °C. 

Após isso, os sobrenadantes foram coletados e os 

resíduos foram lavados mais duas vezes nas 

mesmas condições. Os sobrenadantes obtidos foram 

misturados e rotaevaporados (40°C) 

exaustivamente e o volume foi ajustado em 50 mL 

de água, sendo armazenados sob refrigeração para 

análises posteriores.  

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 

microcápsulas e “mi” ao valor em gramas da 

massa inicial. 

 

PY% = [mf /mi] * 100 (1) 

 

Teor de umidade 

Para a determinação da umidade, 1 g de 

partículas foram inseridas em uma balança 

determinadora de umidade Marte ID-200, a 

amostra foi aquecida à 105°C até massa 

constante. 

 

Atividade de Água (aw) 

A atividade de água foi 

determinada em um higrômetro digital 

Aqualab série 4TEV (Pullman, EUA) à 25 oC. 

 

Solubilidade (S)  

A solubilidade foi calculada em 

base seca por diferença de peso, utilizando um 

método mencionado anteriormente, com 

adaptações (MIRANDA-LINARES et al., 

2020). MP secas (1,0 g), em água (50 mL), 

foram agitadas (30 min) à temperatura em 

shaker (150 rpm). Posteriormente, a dispersão 

foi centrifugada (3000 rpm/10 min) e uma 

alíquota (10 mL) do sobrenadante foi 

transferida para um béquer de peso conhecido 

e foi seco em estufa a 105 °C/24 h. 

 

Densidade do leito das micropartículas 

Para a determinação da densidade 

do leito, 2 g de micropartículas foram 

colocados em proveta de 10 mL que foi 

submetida a sucessivas batidas em uma 

superfície durante 3 minutos a uma taxa de 120 

batidas por minuto. Os resultados foram 

expressos como a relação da massa de 
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micropartículas (g) pelo volume lido (mL) 

(BAJAC et al., 2022).  

 

Flavonoides Totais  

Para a quantificação dos 

flavonoides totais, preparou-se uma solução 

adicionando 0,32 mL do extrato de interesse, 

0,32 mL de solução de cloreto de alumínio 

(AlCl3), 2% (m/v) e 3,36 mL de etanol PA. 

Medida em triplicata, por meio de 

espectrofotômetro no comprimento de onda de 

413 e 427 nm, utilizando 0,32 mL de solvente 

apenas da amostra, 0,32 mL de solução de 

AlCl3 e 3,36 mL de etanol como branco, 

conforme (OLEINIK et al., 2022). 

 

Fenólicos totais 

Os fenólicos totais expressos em 

miligramas equivalentes de ácido gálico por 

grama (mg GAE/g) foram determinados pelo 

método colorimétrico de Folin-Ciocalteu 

seguindo o procedimento de (GANI et al., 

2021). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Para obtenção do rendimento de 

processo, foram realizadas inicialmente a 

extração de fenólicos de araçá-boi e em 

seguida, foi feita a encapsulação desse extrato 

por meio do método de spray drying. As 

partículas formadas tinham morfologia 

matricial, típicas do processo SD, ou seja, o 

extrato de fenólicos (EF) como material ativo 

e, a farinha de cará (CR) e a goma arábica (GA) 

os materiais de parede. Além disso, 

apresentaram valores de fenólicos e 

flavonoides totais, respectivamente (1,97mg 

AGE/g; 0,38 uM CE/g). A escolha de todos os 

componentes, sistema e método que envolvem 

a formação das partículas foi embasada no 

propósito primordial de melhorar seu 

desempenho na aplicação da matriz alimentar 

e, conseguinte, melhorar a bioacessibilidade 

aos órgãos-alvo.  

Dados de rendimento de processo são 

importantes para avaliar seu custo-benefício. 

Dessa forma, de acordo com DANTAS et al. 

(2018), considera-se de bom a ótimo 

rendimento valores a partir de 50%, e como 

pode ser visto na Figura 1, apenas o tratamento 

T9 apresentou-se acima, entretanto a maioria 

dos tratamentos está dentro da faixa de 34 a 

40%, dessa forma, pode-se considerar que o 

processo de formação das partículas foi eficaz 

e apresenta bom rendimento. Sua faixa de 

rendimento (17,14% a 58,36%) apresenta 

similaridade de valores com outros processos 

de encapsulação por spray drying, como polpa 

de juçara e açaí em pó (33,4% a 55,75) 

(SANTANA et al.,2016).  

Figura 1 – Valores de rendimento (%) das 

partículas por spray drying nos diferentes 

tratamentos (T1 a T11). 

Entretanto, se for de interesse testar 

reajustes com intuito de aumentar o 

rendimento, algumas ações são relevantes ao 

processo, como aumento da taxa de fluxo de 

atomização e baixas temperaturas de entrada 

(DANTAS et al.,2018).  

O teor de umidade (6,6% a 7,7%) 

encontra-se acima do ideal quando comparado 

a microcápsulas de polpa de tomate rica em 

licopeno (SOUZA et al.,2018), realizada 

também por SD. A alta taxa de umidade se deu 

porque o componente majoritário das 

partículas é a GA, que devido sua estrutura, 

apresenta alta capacidade de adsorção da água. 

Além disso, pode ser citado também as 

limitações no processo de SD, que pode 

remover apenas parcialmente a água do 

produto.  Portanto, para atender aos atributos 

de qualidade e segurança faz-se necessária 
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como alternativa, embalagens hermeticamente 

fechadas para evitar adsorção de água pelos 

materiais de parede, e então, garantir sua 

preservação e estabilidade de armazenamento. 

A atividade de água (0,202 a 0,292) do ponto 

de vista da segurança, estão microbiológica e 

quimicamente estáveis, pois sua faixa de 

valores se encontra abaixo de 0,6 (DANTAS, 

et al.,2018). 

Os resultados de solubilidade das partículas 

dos diferentes tratamentos apresentaram 

valores baixos (6,47% a 14,15%) quando 

comparados a microcápsulas de óleo essencial 

de baga de zimbro (BAJAC et al., 2022). 

Apesar de os materiais de parede serem 

hidrofílicos e solúveis, a GA é um 

polissacarídeo complexo, dessa forma, 

apresenta partes hidrofílicas e outras 

hidrofóbicas, portanto, torna-se mais 

demorado o processo de solubilização, além 

disso, esse biopolímero forma filmes e grumos 

quando em contato com a água, devido sua 

ação de fibras solúvel (ANNU & AHMED, 

2020).  

Os resultados de densidade de leito 

(0,501g/cm³ a 0,526 g/cm3) não apresentam 

grandes variações, ou seja, quase todos os 

tratamentos em torno de 0,5 g/cm³, dessa 

forma, comparando-os ao trabalho de 

microcápsulas de óleo essencial de baga de 

zimbro (BAJAC et al., 2022) os valores são 

similares. Alta densidade aparente resulta em 

menores espaços passiveis de penetração de ar, 

o que ajuda na prevenção da oxidação dos 

compostos fenólicos.  

 

 

CONCLUSÕES: 

 As partículas de goma arábica e farinha 

do cará por SD foram eficazmente formadas e 

apresentaram rendimento aceitável. Mesmo 

valores de umidade acima do esperado, 

soluções simples, como embalagens mais 

herméticas podem evitar absorção de água. Por 

outro lado, ressalta-se que a atividade de água 

apresentou valores baixos, que asseguram 

segurança microbiológica. GA tornou o 

processo de solubilização mais demorado 

devido a sua complexa cadeia biopolimérica, 

no entanto, as partículas apresentaram caráter 

hidrofílicos e solúveis. A densidade de leito 

também foi desejável para pó, pois podem ser 

mais facilmente transportadas e armazenadas. 

Os resultados mostraram que o araçá-boi 

encapsulado pode servir como ingrediente 

promissor para indústria de alimentos, no 

entanto, estudos futuros, com aumento de 

escala são necessários. 
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