
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Spray 

Dryer 

Tabela 1. Resultados experimentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 

Microencapsulação de polpa de pequi: Influência de diferentes 

tipos e concentrações de materiais de parede sobre as 

propriedades físico-químicas do produto em pó  
Gustavo Kazuo Fugita, Kil Jin Park, Audirene Amorim Santana, Louise Emy Kurozawa 

Faculdade de Engenharia Agrícola / UNICAMP, Campinas, SAE – UNICAMP 

Pequi – Spray drying – Goma arábica – Dextrina – Planejamento Experimental – Otimização 

 O pequi (Caryocar brasiliense Camb.) é uma fruta nativa do 

cerrado brasileiro, rico em óleos, proteínas, carotenoides e 

vitaminas A e C. A sazonalidade é um fator que limita a comer- 

 

Caracterização centesimal do produto final:  

 Determinou-se umidade, higroscopicidade, retenção de 

carotenóides, vitamina C, atividade de água, densidade 

aparente, densidade absoluta, porosidade, tamanho de 

partícula e morfologia de partículas. 

Secagem por Spray Dryer 

 Os ensaios foram conduzidos em spray dryer laboratorial 

(modelo B191, BÜCHI, Flawil, Suíça), utilizando como agentes 

carreadores a dextrina e a goma arábica. A temperatura do ar 

de secagem na entrada, a vazão mássica de alimentação e a 

concentração de dextrina e goma arábica foram variáveis 

experimentais encontradas pelo planejamento experimental, 

para atingir o ponto ótimo do experimento. 

 Todos os pós produzidos mostraram umidade inferiores a 2% 

e atividade de água dentro do limite de 0,30, que representam 

um valor positivo para a estabilidade de pós. As condições 

escolhidas para a produção de partículas de polpa de pequi 

microencapsuladas com goma arábica foram: Tent = 152 C, CS 

= 1% e CGA = 18%, referente ao ensaio 5 do planejamento 

experimental e, quando microencapsulada com dextrina foram: 

Tent = 140 C, CS = 2,5% e CD = 22,5%, referente ao ensaio 9 do 

planejamento experimental; 

Metodologia 

Conclusões 

Agradecimentos 

Resultados e discussão 

Variáveis 

independentes 
Variáveis dependentes 

Ensaio 

Ótimo 

Tent 

( C) 

Vazão 

(kg/h) 

C 

carreador 

(%) 

Umidade 

(%) 

Higroscopicidade 

(g/100g massa 

seca)  

Rendimen

to (%) 

Atividade de 

Água (Aw) 

Vitamina C 

(mg ácido 

ascórbico/g 

sólidos de 

pequi) 

Carotenóides 

(µg/g) 

Densidade 

aparente 

(g/mL) 

Densidade 

absoluta 

(g/mL) 

Porosidade D[4,3](µm) 

Dextrina 140 22,5 1,79 0,001 7,96 0,001 42,99 0,28 0,001 292,11 0,62 123,42 0,001 0,35±0,003 1,30±0,01 0,73±0,00 9,42±0,2 

Goma 

Arábica 
152 18 0,69 0,003 10,67 0,0004 56,14 0,08 0,01 306,57 0,60 74,25 0,04 0,42±0,01 1,28±0,02 0,67±0,01 17,29±0,8 

limam

cialização e o acesso da          

população ao pequi, portanto, a 

secagem do pequi representa 

uma alternativa para o aumento 

da vida útil do fruto, melhor 

conservação e maior facilidade 

no transporte, armazenamento 

e manuseio do produto final. 
 

Figura 2. Secagem                                          

com Goma Arábica. 

(Aumento de 5000x) 

Figura 3. Secagem 

com Dextrina. 

(Aumento de 5000x) 


