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Polpa de pó de Cupuaçu– maltodextrina - Spray drying – Vitamina C - Higroscopicidade 

O cupuaçu é considerado um importante fruto tipicamente 

amazônico e apresenta polpa ácida (com bastante vitamina C), 

agradável, de aroma, sabor e textura característicos, adquirido 

grande aceitação no mercado nacional e internacional, 

apresentando grande potencial econômico no que se diz à 

industrialização e comercialização. Sua desidratação 

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 1: Spray Dryer 

As variáveis independentes do processo (temperatura do ar de 

entrada, vazão mássica de alimentação e concentração de 

maltodextrina) não apresentaram influência significativa sobre as 

respostas rendimento do processo, vitamina C, atividade de 

água e higroscopicidade do pó. Somente a umidade do pó foi 

influenciada  pela temperatura de entrada e concentração de 

maltodextrina. 
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Tabela 1 - Composição centesimal da polpa de cupuaçu in 

natura e congelada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Respostas do planejamento experimental da polpa de 

cupuaçu congelada utilizando maltodextrina como agente 

microencapsulante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterização centesimal da matéria prima: 

Determinou-se umidade, cinzas, proteínas, fibras, vitamina C, 

açúcares totais e redutores, acidez titulável, atividade de água, 

sólidos solúveis, total e lipídeos. 

Ensaios de Secagem por Spray-Dryer 

O estudo do processo de secagem por atomização de polpa de 

cupuaçu, utilizando como agente carregador a maltodextrina 

10DE. O processo será realizado em um secador laboratorial 

com sistema de atomização (mini spray dryer, modelo B191, 

BÜCHI, Flawil, Suíça). A temperatura do ar de secagem na 

entrada, a vazão mássica de alimentação e a concentração de 

maltodextrina serão determinadas utilizando 17 ensaios de 

acordo com um planejamento experimental. Este contém 11 

ensaios, com o intuito de avaliar o rendimento do processo, 

umidade do pó, higroscopicidade do pó, atividade de água, e 

vitamina C. 

Figura 2: Cupuaçu in natura 
Figura 3: 

Cupuaçu em 

pó 


