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CARACTERIZAÇÃO E EXTRAÇÃO DE COMPOSTOS VOLÁTEIS

DE RESÍDUOS DE PROCESSO DAS FRUTAS ABACAXI (Ananas comosus, L.

Merril) E MARACUJÁ (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Degener)

RESUMO

Um dos grandes desafios das indústrias de alimentos, em destaque aquelas

beneficiadoras de frutas tropicais, é viabilizar tecnologias para o aproveitamento de

resíduos, transformando-os em produtos rentáveis economicamente. Este estudo

objetivou extrair e identificar compostos voláteis presentes nos resíduos de processo das

frutas abacaxi e maracujá. Para a obtenção dos destilados, aplicaram-se as técnicas de

hidrodestilação simples e hidrodestilação por arraste de gás nitrogênio. Os compostos

voláteis presentes nos destilados foram extraídos por captura através da técnica de

microextração em fase sólida (MEFS) empregando-se a fibra Carboxen/DVB/DMS. Os

rendimentos para obtenção dos destilados variaram entre 0,21 e 81,0%, o que demonstra

a diversidade de tratamentos aplicados neste estudo. Os destilados obtidos por

hidrodestilação simples do resíduo de maracujá nas condições de 70°C por cinco, dez e

quinze minutos e de 80°C por cinco minutos, foram os que apresentaram melhor

resultado sensorial, possuindo intensidade moderada de aroma característico de

maracujá in natura, com valor médio de quatro em uma escala hedônica não-estruturada

de nove pontos. Os destilados extraídos a partir do resíduo de abacaxi por

hidrodestilação simples foram avaliados pela equipe sensorial como possuindo baixa

intensidade de aroma de abacaxi in natura, com valor médio de dois, sendo as melhores

condições de extração a 70°C por cinco e dez minutos e a 80°C por cinco minutos. Os

compostos voláteis presentes nos destilados obtidos tanto por hidrodestilação simples,

quanto por hidrodestilação por arraste de gás nitrogênio foram extraídos por captura

através de MEFS. Utilizou-se cromatógrafo gasoso equipado com espectrômetro de

massas com coluna capilar de sílica fundida CP WAX 52 sob as seguintes condições:

temperatura programada iniciando a 30ºC, com rampa de 2ºC/min até 120ºC, seguido de

rampa de 2°C/min até 250°C, sendo o tempo total da corrida de 114 minutos no modo

splitless. Para o resíduo de maracujá foi possível identificar trinta e um compostos pela

técnica de hidrodestilação simples. Foram encontrados em maior porcentagem de área
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os compostos: neral (26,19%), cinamato de metila (18,52%), linalol (16,82%), 1-

undecanol (5,60%), cis-óxido de linalol (4,41%), benzaldeído (3,92%) e 1-hexanol

(3,48%). A partir da hidrodestilação por arraste de gás nitrogênio do resíduo de

maracujá, trinta compostos foram identificados e os principais componentes também

foram ésteres e alcoóis, sendo que em maior porcentagem de área destacaram-se:

cinamato de metila (30,41%), neral (24,46%), â-ionona (13,81%), linalol (4,0%) e ácido

butanóico (2,19%). Na caracterização dos compostos voláteis do resíduo de abacaxi,

trinta e cinco compostos foram detectados por cromatografia gasosa, dentre os quais, os

principais foram: (Z)-3-hexen-1-ol (35%), octanoato de metila (26%), 2-fenil etanol

(13%), 2-metil-3-buteno-2-ol (8%) e 1-hexanol (3%), através da técnica de

hidrodestilação simples. Os principais compostos detectados pela técnica de

hidrodestilação com arraste de gás nitrogênio para o resíduo de abacaxi foram: 1-

hexanol (60,19%), etil-fenil-acetato (14,54%), 2-metil-3-buten-2-ol (9,33%), ã-

butirolactona (2,08%), 2-fenil-etil-acetato (1,72%) e octanoato de etila (1,19%). O

presente estudo revelou que os resíduos de abacaxi e maracujá apresentam compostos

voláteis que podem ser extraídos a partir desses co-produtos na forma de aromas,

apresentando potencial para gerar essências naturais com valor agregado.

Palavras-chave: resíduos agroindustriais, aromas, destilação, cromatografia gasosa,

espectrometria de massa.
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CHARACTERIZATION AND EXTRACTION OF VOLATILE COMPOUNDS

FROM PINEAPPLE (Ananas comosus, L. Merril) AND PASSION FRUIT

(Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Degener) WASTE

ABSTRACT

One of the great challenges of the food industry highlighted those which benefit tropical

fruits, is to enable technologies from the waste recovery, turning them into

economically profitable products. The aim of this study was to extract and identify

volatile compounds present in the residues generated from processing of pineapple and

passion fruit. Distillates of pineapple and passion fruit residues were obtained from the

techniques of simple hydrodistillation and hydrodistillation by passing nitrogen gas. The

volatile compounds present in the distillates were captured by solid phase

microextraction (SPME) with fiber of Carboxen/DVB/DMS. The yields obtained from

distillation processes varied between 0.21 and 81.0%, revealing the diversity of

extraction conditions applied in this study. The distillates obtained by simple

hydrodistillation of the passion fruit residue under the conditions: 70°C for five, ten and

fifteen minutes and at 80°C for five minutes, presented the best sensory results, which

was characterized as moderate-intensity aroma of fresh passion fruit, with an average

intensity of four in an unstructured nine-point hedonic scale. The distillates extracted

from pineapple residue were evaluated as low-intensity aroma of fresh pineapple, with

an average intensity of two under the best extraction conditions: 70°C for five and ten

minutes and at 80°C for five minutes. The volatile compounds present in distillates

which were obtained from simple hydrodistillation and hydrodistillation by passing

nitrogen gas were extracted by SPME. The volatile compounds were indentified by gas

chromatography with mass spectrometry (GC-MS) using a fused sillica capillary

column with a CP WAX 52 stationary phase under the following conditions:

temperature program started at 30°C and ramp of 2°C/min up to 120°C followed by a

ramp of 2°C/min up to 250°C, and the total run time of 114 minutes at splitless mode.

Thirty one compounds were indentified in the passion fruit residue by simple

hydrodistillation technique. The main compounds were: neral (26.19%), methyl

cinnamate (18.52%), linalool (16.82%), 1-undecanol (5.60%), cis-linalool oxide
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(4.41%), benzaldehyde (3.92%) and 1-hexanol (3.48%). For the hydrodistillation by

passing nitrogen gas in passion fruit residue, thirty compounds were identified and the

main classes were also esters and alcohols. The compounds which presented higher area

percentage were: methyl cinnamate (30.41%), neral (24.46%), â-ionone (13.81%),

linalool (4.0%) and butanoic acid (2.19%). For characterization of volatile compounds

from pineapple waste, thirty-five compounds were detected in a system gas

chromatography coupled with mass spectrometry. The main compounds present in

extracts by simple hydrodistillation technique were: (Z)-3-Hexen-1-ol (35%), methyl

octanoate (26%), 2-phenyl ethanol (13%), 2-methyl-3-buten-2-ol (8%) and 1-hexanol

(3%). The main compounds detected in extracts obtained from hydrodistillation by

passing nitrogen gas in pineapple residue were: 1-hexanol (60.19%), ethyl phenyl

acetate (14.54%), 2-methyl-3-buten-2-ol (9.33%), ã-butyrolactone (2.08%), 2-phenyl-

ethyl acetate (1.72%) and ethyl octanoate (1.19%). The present study revealed that

pineapple and passion fruit waste contained volatile compounds that could be extracted

from these co-products as aromas products, presenting potential for the production of

value-added natural essences.

Keywords: agroindustrial residue, flavor, distillation, gas chromatography, mass

spectrometry.
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1. INTRODUÇÃO

A diversidade brasileira é um dos principais trunfos da indústria de alimentos

atualmente. As frutas tropicais sempre geraram grande interesse, sobretudo

internacional (PACHIONE, 2004). Por conta dessa atração, o Brasil se tornou um dos

maiores pólos mundiais de produção de sucos de frutas (ROSA et al., 2006). Somente

com a exportação de suco de laranja, foram movimentados US$ 211,5 milhões no mês

de junho de 2011 (PORTO, 2011).

Além do mercado de sucos, o mercado global de aromas e fragrâncias

movimenta entre US$ 15,9 bilhões a 16,8 bilhões, de acordo com estimativas do setor

(SCARAMUZZO, 2010). Esses números se sustentam em constantes investimentos

tecnológicos e, sobretudo, com foco nas necessidades do cliente (PACHIONE, 2004).

Uma das alternativas utilizadas pelas indústrias de sucos para reintegrar aos

produtos processados o aroma e sabor original de fruta fresca consiste na recuperação

dos compostos voláteis, perdidos durante a etapa de concentração do suco e sua

reincorporação na forma de essências ao produto industrializado (CIAMPONE, 2007).

Esses aromas podem ser extraídos por diversas técnicas, como a destilação fracionada e

a destilação por arraste de vapor, sendo utilizada como matéria-prima espécies de frutas

aromáticas (BUSATTA, 2006).

Dentre as técnicas atuais e comercialmente aplicadas nas indústrias de sucos

concentrados ou integrais para incorporar a estes produtos o aroma de fruta fresca, está

a aplicação de dois subprodutos denominados oil phase (fase oleosa) e water phase

(fase aquosa), sendo que este último contém, além das substâncias voláteis, uma maior

quantidade de água. Também é incorporado o óleo essencial, extraído principalmente de

cascas de frutas cítricas, que, além da presença de compostos voláteis, confere maior

estabilidade ao produto durante o seu armazenamento, pois contém antioxidantes

naturais, como carotenóides e tocoferol, que evitam a auto-oxidação dos terpenos

(ALMEIDA, 2006).
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Embora o processo de recuperação dos compostos voláteis perdidos durante a

concentração de suco e subseqüente destilação fracionada do mesmo já esteja bem

estabelecido junto às grandes indústrias brasileiras de sucos de frutas cítricas, para as de

sucos de frutas tropicais, que são na maioria de pequeno e médio porte, essa tecnologia

ainda não se encontra disponível ou, quando disponível, não foi otimizada em relação às

condições operacionais da fábrica como também para cada tipo de fruta processada

(CIAMPONE, 2007).

Além da indústria de sucos, os compostos voláteis extraídos das frutas são

utilizados em diversos setores industriais, como na fabricação de fármacos, perfumes,

cosméticos, produtos de higiene e limpeza, bem como na aromatização de outros

alimentos e bebidas (SILVA-SANTOS, 2002).

As indústrias de alimentos estão sempre interessadas por inovações tecnológicas

que atendam às expectativas de seus clientes. A competição de mercado exige que

sejam desenvolvidos novos produtos com qualidade garantida. Isto é atribuído ao

consumidor que se tornou mais exigente nas últimas décadas (PEREIRA et al., 2006).

A agroindústria tem se expandido cada vez mais para atender à crescente

demanda por alimentos. Dentro desse contexto, o Brasil, que tem sua economia

fortemente baseada no agronegócio, contribui para a geração de grande quantidade de

resíduos agroindustriais resultantes das atividades de processamento. Esses resíduos, em

muitas situações, representam um grave problema, pois, aparentemente sem aplicação

viável são descartados diretamente no meio ambiente (ALBUQUERQUE, 2009).

O atual modo de produção agroindustrial tem se mostrado insustentável, devido

aos problemas ambientais provenientes do processo produtivo, relacionados à

disposição inadequada dos resíduos, fazendo-se necessário encontrar novas alternativas,

voltadas a um melhor aproveitamento dos recursos naturais utilizados no processo

produtivo, visando diminuir ou eliminar os resíduos gerados, reduzindo os impactos

ambientais e contribuindo para o desenvolvimento sustentável (MENEZES, 2006).
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Dentre os principais impactos ambientais relacionados à atividade agroindustrial

destacam-se: o elevado consumo de água utilizada no processamento, na limpeza, no

resfriamento, na segurança, na geração de vapor, entre outros; a contaminação das

águas, do solo e do ar, em função da disposição inadequada dos resíduos sólidos e

líquidos; a poluição atmosférica, através da emissão de poeira, materiais particulados,

compostos orgânicos e poluentes na atmosfera. Esses impactos geram desconforto à

vizinhança, pela geração de odores desagradáveis, proliferação de vetores de doenças,

devido à incorreta disposição desses resíduos (DIAS, 1999).

As questões ambientais têm provocado cada vez mais interesse e preocupação a

todos que se envolvem com a atividade industrial e agrícola, uma vez que a taxa de

resíduos gerados nessas atividades é maior que a de degradação. Dessa forma, se torna

cada vez mais importante a necessidade de reduzir, reciclar ou reaproveitar os resíduos,

recuperando matéria e energia, no intuito de preservar os recursos naturais (Straus &

Menezes, 1993).

Para as indústrias processadoras de frutas é fundamental solucionar esta questão

através do desenvolvimento de novos processos para o tratamento adequado dos

resíduos agroindustriais, destacando-se os que são aplicados atualmente como:

tratamentos térmicos, evaporação, processos com membrana seletiva, digestão

anaeróbica, produção de biodiesel, combustão, extração por fluido supercrítico e

subcrítico e compostagem (Arvanitoyannis & Varzakas, 2008).

Na elaboração de co-produtos de abacaxi, principalmente no processamento de

abacaxi em calda, ocorre grande acúmulo de cascas, aparas e outras partes não

utilizadas pela agroindústria. A porção comestível representa entre 22% e 35% do fruto,

sendo o restante descartado (Silva & Zambiazi, 2008). Por sua vez, as cascas e as

sementes do maracujá, provenientes do processo de corte e extração da fruta para

obtenção do suco, são ainda, em grande parte, descartadas e representam cerca de 40%

do peso total do fruto. Como este descarte representa um volume extremamente grande,

agregar valor a estes subprodutos é de interesse econômico, científico e tecnológico

(CARVALHO et al., 2005; FERRARI et al., 2004).
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Apesar de estudos científicos abordarem o aproveitamento de resíduos

agroindustriais em diversas aplicações, são raras as pesquisas que utilizaram esses co-

produtos para a extração de aromas. Dessa forma, estes apresentam um elevado

potencial e viabilidade para a recuperação de compostos voláteis. Pelo exposto, este

trabalho teve os seguintes objetivos, conforme detalhado.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo geral

• Extrair e identificar os compostos voláteis presentes nos resíduos de processo

das frutas abacaxi e maracujá.

1.1.2 Objetivos específicos

• Realizar a caracterização físico-química dos resíduos de processo das frutas

abacaxi e maracujá e comparar com as polpas das respectivas frutas;

• Extrair os compostos voláteis a partir desses resíduos através das técnicas de

hidrodestilação simples e hidrodestilação por arraste de gás nitrogênio, ambas

combinadas à microextração em fase sólida e avaliar as melhores condições de

extração;

• Avaliar a qualidade sensorial dos destilados obtidos por hidrodestilação simples;

• Identificar os compostos voláteis por cromatografia gasosa (CG) acoplada com

detector de espectrometria de massa (EM);

• Comparar os compostos voláteis presentes nos resíduos de frutas com os perfis

das polpas dessas frutas anteriormente avaliados pela literatura científica.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Aproveitamento de resíduos agroindustriais

Segundo o Decreto n°. 6268 de 22 de novembro de 2007, do Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, subproduto é o que resulta do processamento, da

industrialização ou do beneficiamento econômico de um produto vegetal, enquanto que

resíduos de valor econômico são o remanescente da utilização de produtos vegetais ou

subprodutos e que possuem características de aproveitamento econômico (BRASIL,

2007).

Existem consideráveis perdas de produtos agrícolas nas diversas etapas da

cadeia produtiva, desde a produção no campo até o momento de consumo, passando

pela elevada geração de resíduos no processamento agroindustrial de produtos animais e

vegetais. Estima-se que o aproveitamento das matérias–primas vegetais não ultrapasse

85% e que os resíduos gerados possam chegar até 30%. Além da preservação ambiental,

o aproveitamento desses resíduos abrange questões econômicas e sociais

(MATSUURA, 2005).

O descarte dos resíduos do processamento das frutas tropicais e subtropicais

representa um crescente problema devido ao aumento da produção agrícola. Como estes

materiais são geralmente propensos a degradação microbiológica, isto limita uma

exploração futura. Por outro lado, o custo da secagem, armazenagem e transporte de

subprodutos são fatores economicamente limitantes. Por isso, os resíduos industriais são

muitas vezes utilizados como ração animal ou na forma de fertilizantes, porém a

demanda por ração pode variar e depender da produção agrícola, além do problema do

descarte desses subprodutos ser agravado pelas restrições legais (Kobori & Jorge,

2005).

Uma alternativa que vem se destacando desde o início da década de 70, consiste

no aproveitamento de resíduos de certas frutas como matéria-prima para a produção de

alguns alimentos perfeitamente passíveis de serem incluídos na alimentação humana

(OLIVEIRA et al., 2002). Além disso, vários bioprocessos têm sido desenvolvidos
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utilizando resíduos como substratos para a produção de diversas moléculas com alto

valor agregado, tais como: proteínas microbianas, ácidos orgânicos, etanol, enzimas e

metabólitos secundários biologicamente ativos. O uso de resíduos agrícolas como

substratos em bioprocessos, além de poder ser economicamente viável, ajuda a resolver

os problemas ambientais decorrentes do seu acúmulo na natureza (ALEXANDRINO,

2007).

Outras pesquisas sobre o aproveitamento de resíduos vegetais têm envolvido a

extração de componentes específicos dos resíduos, como a pectina e o óleo das

sementes do maracujá; e o aproveitamento integral dos resíduos em produtos

alimentícios, como o uso de fibras da polpa de laranja em produtos de panificação e de

casca de melancia para a produção de picles e cristalizado (MATSUURA, 2005).

Kobori & Jorge (2005) caracterizaram óleos extraídos das sementes de laranja,

maracujá, tomate e goiaba através de sistema Soxhlet. As análises realizadas indicaram

que esses óleos possuem características físico-químicas semelhantes a alguns óleos

comestíveis, podendo ser uma nova fonte de óleos para o consumo humano.

Miguel et al. (2008) estudaram alternativas para o aproveitamento das cascas e

das sobras de polpa de melões minimamente processados. Da casca foram

desenvolvidos três produtos, compota, doce e doce glaceado; e com as sobras de polpa

foram elaboradas geléias. Os autores constataram que os produtos obtidos a partir da

casca apresentaram maiores teores de cinzas, proteína e fibra alimentar. O teste

sensorial indicou que todos os produtos elaborados, com exceção do doce, obtiveram

aceitabilidade por parte dos julgadores, com índices superiores a 80%.

Dentre os trabalhados científicos gerados que envolvem o aproveitamento de

resíduos agroindustriais para a produção de aromas, destaca-se a inoculação de

microorganismos em meios contendo resíduos que são utilizados como fonte de carbono

para a para a produção de compostos de maior valor agregado como enzimas, etanol,

proteínas, aminoácidos e compostos de aroma (Uenojo & Pastore, 2006).
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Estudos que abordam o aproveitamento de resíduo das indústrias beneficiadoras

de abacaxi e maracujá são abordados a seguir.

2.1.1 Aproveitamento de resíduos de abacaxi

i) Abacaxi

O abacaxi é nativo da região sul do Brasil e Paraguai. Colombo encontrou o

abacaxi em sua viagem ao Caribe no ano de 1493 e o trouxe para a Europa, de onde se

espalhou para outras partes do mundo em navios que os carregavam como forma de

proteção contra o escorbuto, doença causada pela deficiência de vitamina C. O nome é

derivado de piña, uma nomenclatura dada por um espanhol, que imaginou ser esta fruta

parecida com a pinha (CLINIC, 2002).

O abacaxizeiro (Ananas comosus, L. Merril) é uma planta de clima tropical,

monocotiledônea, herbácea e perene da família Bromeliácea, com caule curto e grosso,

ao redor do qual crescem folhas estreitas, compridas e resistentes, quase sempre

margeadas por espinhos e dispostas em rosetas. A planta adulta, das variedades

comerciais, tem de 1,0 a 1,20m de altura e 1,0 a 1,5m de diâmetro. No caule insere-se o

pedúnculo que sustenta a inflorescência e depois o fruto, conforme observado na Figura

1 (NASCENTE et al., 2005).

Figura 1. Esquema frontal e em corte longitudinal das partes componentes do abacaxi.
Fonte: FAEP (2011).
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Cada planta produz um único fruto saboroso e de aroma intenso. O fruto é

utilizado tanto para o consumo in natura quanto na industrialização, em diferentes

formas: fatias em calda, suco integral e concentrado, fatias cristalizadas, geléias, licor,

vinho, vinagre e aguardente. Como subproduto desse processo industrial pode-se obter

ainda: álcool, ácidos cítrico, málico e ascórbico; rações para animais e a bromelina

(NASCENTE et al., 2005).

O abacaxi é uma planta apreciada em todos os países tropicais e apresenta

participação relevante no desempenho agroeconômico nacional, principalmente por suas

apreciáveis características de sabor e aroma (PAIVA, 2008; SANTOS et al., 2005). As

cultivares mais conhecidas no Brasil são: Pérola, Smooth Cayenne, Perolera, Primavera

e Quinari, conforme especificadas por Nascente et al. (2005) e reportadas a seguir:

• Smooth Cayenne: É a cultivar mais plantada no mundo, correspondendo a 70%

da produção mundial, conhecida também por abacaxi havaiano. É uma planta

robusta, de porte semi-ereto e folhas praticamente sem espinhos. O fruto tem

formato cilíndrico, com peso entre 1,5 e 2,0Kg, apresenta coroa relativamente,

pequena, casca de cor amarelo-alaranjada e polpa amarela, firme, rica em

açúcares e de acidez elevada. É adequada para industrialização e consumo in

natura (NASCENTE et al., 2005);

• Pérola: Também é conhecida, como Pernambuco ou Branca de Pernambuco.

Caracteriza-se por apresentar plantas eretas, folhas longas providas de espinhos,

pedúnculos longos, numerosos filhotes e poucos rebentões. O fruto é cônico com

casca amarelada, polpa branca, pouco ácida, suculenta, saborosa, peso médio

entre 1,0 e 1,5Kg e apresenta coroa grande. Suscetível à fusariose e à

cochonilha, porém menos que a Smooth Cayenne (NASCENTE et al., 2005);

• Perolera: A planta caracteriza-se por apresentar altura em torno de 51cm, folhas

verdes claras, sem espinhos, com uma faixa prateada bem visível pedúnculo

longo, grande produção de filhotes e pouca produção de rebentões. O fruto é
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cilíndrico com peso médio de 1,8Kg, casca e polpa amarela. É resistente à

fusariose (NASCENTE et al., 2005);

• Primavera: A planta apresenta porte semi-ereto, folhas de cor verde-clara, sem

espinhos nos bordos. O fruto apresenta tamanho médio, forma cilíndrica, casca

amarela quando maduro, polpa branca e peso em torno de 1,5Kg, com sabor

agradável. É resistente a fusariose (NASCENTE et al., 2005);

• Quinari: Cultivar muito parecida com a variedade Pérola, apresenta porte ereto,

altura da planta (solo até a base do fruto) de 50,6cm, comprimento do pedúnculo

de 35,0cm, folhas de cor verde, com espinhos nos bordos, curtas (comprimento

de 83,4cm), produz em média 12 filhotes e nenhum rebentão precoce. Apresenta

fruto cilíndrico, com frutilhos pequenos, peso médio sem coroa de 1,7Kg, casca

e polpa amarelas quando maduro, apresenta sabor agradável para consumo in

natura, com alto teor de sólidos solúveis totais (13,4°Brix) e média acidez total

titulável (10,1mL de NaOH 0,1N/10mL de suco). Possui coroa pequena (17,7cm

de comprimento). Apresenta tolerância à cochonilha do abacaxi (Dysmicoccus

brevipes) e suscetibilidade a fungos causadores de podridões no fruto e ao

ataque do percevejo do abacaxi (Thiastocotis laetus) (NASCENTE et al., 2005).

O abacaxi também atua como coadjuvante na digestão (Franco & Chaloub,

1992; CRUESS, 1973) em virtude da presença da bromelina. A bromelina é uma

substância de alto valor medicinal, trata-se de uma enzima muito utilizada como

digestivo e antiinflamatório. Tal enzima proteolítica transforma as matérias

albuminóides em proteases ou peptanos, tanto em meio ácido como alcalino e neutro

(BORGES et al., 2004).

A composição química do abacaxi depende do estágio de maturação e de fatores

agronômicos e ambientais (BARTOLOMÉ et al., 1995). A composição química do

abacaxi está apresentada na Tabela 1. Além disso, os frutos do abacaxi são fontes de

cálcio, vitaminas A, B e C (NASCENTE et al., 2005).
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Tabela 1. Composição química do abacaxi.
Parâmetros Abacaxi
Água 89,9%
Proteínas 0,3%
Lipídios 0,5%
Glicídios 5,8%
Celulose 3,2%
Sais 0,3%
Fonte: FRANCO (2001).

Os maiores produtores mundiais de abacaxi são o Brasil, a Tailândia, as

Filipinas, a Costa Rica, a China e a Índia. No ano de 2008, o Brasil ultrapassou a

Tailândia em volume de frutas produzidas e se tornou líder na produção mundial, com

volume de 2,5 milhões de toneladas e a Tailândia com 2,3 milhões. Estes dois países

são destaque do ranking da FAOSTAT (2008), conforme observado na Figura 2.

Figura 2. Produção mundial de abacaxi em toneladas.
Fonte: FAOSTAT (2008).

De acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,

2011), a produção nacional foi de 1,4 bilhões de frutos cultivados em 78.729 hectares.

A Figura 3 apresenta a produção brasileira de abacaxi, em milhões de frutos, para cada

região brasileira em 2010.
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Figura 3. Produção brasileira de abacaxi para cada região brasileira em 2010.
Fonte: IBGE (2011).

O Estado da Paraíba é o principal produtor nacional de abacaxi. No ano de 2010,

foram produzidos 273 milhões de frutos, representando 20% da produção nacional e

43% da produção nordestina, de 595 milhões (IBGE, 2011). Os municípios de Santa

Rita e Itapororoca são os principais produtores paraibanos. Segundo o governo da

Paraíba, 99% dos abacaxis produzidos neste Estado são do tipo “Pérola”, o qual também

é predileto nas lavouras do Nordeste, Sul e Sudeste (GOVERNO DA PARAÍBA, 2008).

Ainda em 2010, o Pará foi o segundo maior produtor nacional da fruta, com 248

milhões de frutos, seguido de Minas Gerais, com 222 milhões. A Bahia ocupa o 4° lugar

na produção nacional de abacaxi com 139 milhões, enquanto que Sergipe produziu 21

milhões de frutos (IBGE, 2011).

A produção de abacaxi pode ser destinada ao mercado in natura, seja nas

vizinhanças da região produtora ou em regiões mais distantes, à exportação de frutas

frescas e à industrialização. A maior parte da produção brasileira de abacaxi é dirigida

para o mercado interno, sendo apenas cerca de 1% destinado ao mercado internacional

(REINHARDT, 2004).
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A Tabela 2 apresenta diversos estudos sobre abacaxi publicados na literatura

científica nos últimos anos.

Tabela 2. Alguns trabalhos bibliográficos sobre abacaxi publicados em revistas
científicas nos últimos seis anos.
Estudo Autor
Aplicação de bromelina extraída da coroa do abacaxi
para estabilização protéica de vinho branco

BENUCCI et al. (2011)

Aplicação de técnica de nariz eletrônico para avaliação
da vida de prateleira do abacaxi fresco

TORRI et al. (2010)

Análise de compostos voláteis de vinho de abacaxi por
técnica de micro extração em fase sólida

Pino & Queris (2010)

Descrição da estrutura taxonômica de bolores e bactérias
lácticas presentes no abacaxi

CAGNO et al. (2010)

Aceitabilidade de abacaxi irradiado minimamente
processado

MARTINS et al. (2008)

Obtenção de frutas estruturas a partir de polpa
concentrada de abacaxi

GRIZOTTO et al. (2007)

Avaliação da qualidade durante processamento térmico RATTANATHANALERK
et al. (2005)

Perfis aromáticos de abacaxi fresco e aromas comerciais ELSS et al. (2005)

ii) Aproveitamento de resíduos de abacaxi

Na elaboração de subprodutos de abacaxi, principalmente no processamento de

abacaxi em calda, ocorre grande acúmulo de cascas, centros, aparas e outras partes não

utilizadas pela agroindústria. A porção comestível representa apenas 22,5% a 35% do

fruto, sendo o restante descartado (Silva & Zambiazi, 2008).

Os resíduos de frutas tropicais, principalmente as cascas, obtidos durante o

descasque mecânico do fruto, contém quantidade considerável de polpa aderida, a qual é

descartada juntamente com os outros resíduos (Silva & Zambiazi, 2008), servindo

apenas como material base para a alimentação animal (PRADO et al, 2003), não sendo

utilizados para a obtenção de outros subprodutos. Os resíduos do abacaxi possuem
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teores apreciáveis de vitaminas, açúcares, fibra alimentar entre outros constituintes que

podem ser utilizados na alimentação humana (BOTELHO et al., 2002).

Prado et al. (2003) avaliaram a substituição gradativa da silagem de milho por

silagem de resíduos industriais de abacaxi como alternativa favorável para a

alimentação de bovinos de corte e verificaram que a silagem de abacaxi apresenta

composição química e características fermentativas favoráveis sem alteração no

desempenho animal, na conversão alimentar e no rendimento da carcaça, com

desvantagem apenas no seu elevado teor de água.

Carvalho (2008) complementou casca de abacaxi em pó na elaboração de barras

de cereais a partir de amêndoas nativas da região Norte brasileira, desempenhando papel

de alternativa viável para reduzir o desperdício de subprodutos do processamento de

frutas para obtenção de refeições mais econômicas e nutritivas. Paiva (2008) também

elaborou barras de cereais pelo aproveitamento do resíduo recolhido do despolpamento

do abacaxi, bem como o seu cilindro central, em virtude do seu alto teor de fibras

alimentares.

Silva & Zambiazi (2008) estudaram o aproveitamento da polpa aderida à casca

após o descasque mecânico do abacaxi na forma de geléias convencional e light,

visando reduzir a geração de resíduos e proporcionar maior lucratividade para as

agroindústrias.

Daigle et al. (1999), considerando a preferência do consumidor por ingredientes

alimentícios naturais, aplicaram, através da biotecnologia, oito leveduras comerciais

baseadas em seus respectivos potenciais aromáticos para estudo em sobras da indústria

de panificação. A levedura Geotrichum candidum ATCC 62217 contribuiu para a

formação de compostos voláteis semelhantes ao aroma de abacaxi, os quais foram

identificados por cromatografia gasosa e espectrometria de massa, destacando-se o etil-

acetato, etil-butirato, etil-isobutirato, etil-valerato, etil-isovalerato, etil-propionato, etil-

2-butenoato, metil-2-propanol, metil-3-butanol, propanol e propil-propionato.
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Outras aplicações biotecnológicas para a indústria de processamento de abacaxi

são a extração de ácido cítrico (IMANDI et al., 2008), obtenção de antioxidantes

fenólicos (CORREIA et al., 2004), produção fermentativa do gás hidrogênio (WANG et

al., 2006), produção de hidrogel a partir da celulose presente na casca do abacaxi (HU et

al., 2010), entre outros.

2.1.2 Aproveitamento de resíduos de maracujá

i) Maracujá

O maracujá é nativo da América do Sul. Em inglês foi nomeado de fruta da

paixão (passion fruit), pois quando os missionários espanhóis descobriram esta planta,

deram este nome já que suas flores lembram os objetos da Paixão de Cristo, como a

coroa de espinhos, martelos e pregos (CLINIC, 2002).

O maracujazeiro é uma planta trepadeira pertencente à ordem Passiflorales,

destacando-se o gênero Passiflora, o qual é formado por 24 subgêneros e 465 espécies,

sendo aquele o de maior importância econômica dentre os 18 gêneros da ordem

Passiflorales, família Passifloraceae, compreendendo, sob a denominação comum de

maracujazeiro, as plantas que produzem o maracujá. Daquelas espécies, entre 150 e 200

são originárias do Brasil (EMBRAPA, 1994).

As principais espécies de maracujá são a Passiflora edulis Sims, conhecida

como maracujá roxo, a Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg, conhecida como

maracujá amarelo ou azedo e a Passiflora alata Dryand, conhecida como maracujá doce

(EMBRAPA, 1994), conforme apresentadas nas descrições abaixo:

• Maracujá amarelo ou maracujá azedo (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg):

esta é a espécie mais cultivada e comercializada no Brasil, tanto para a indústria

quanto para consumo in natura, por ser mais vigorosa, mais adaptada aos dias

quentes, apresentar frutos de maior tamanho, com médio de 168g, maior

produção por hectare, maior acidez total e maior rendimento de suco. A
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produtividade média é em torno de 12 a 15t/ha, havendo potencial para produção

de 30 a 35t/ha. Seu cultivo é indicado para regiões tropicais e subtropicais

(EMBRAPA, 1994). O mesmo é demonstrado na Figura 4.

• Maracujá roxo (Passiflora edulis Sims): o fruto apresenta cor púrpura quando

maduro, conforme Figura 5, polpa doce e aromática. Propaga-se por sementes

ou estacas e pode ser utilizado como anti-helmíntico. É mais indicado para

locais de maior altitude e climas mais frios. Seus frutos apresentam peso entre

50 e 130g, maior porcentagem de açúcares e maior teor de sólidos solúveis

(°Brix) quando comparado ao maracujá amarelo. Apresenta rendimento e

qualidade de suco semelhante ao do maracujá amarelo, com diferenças relativas

ao teor de vitamina C que é maior, à acidez cítrica que é menor, o que representa

suco mais doce. Tem potencial de produção de até 40t/ha, e pode ser destinado

para indústria, consumo in natura e exportação. É muito apreciado na Austrália

e África do Sul (EMBRAPA, 1994);

• Maracujá doce (Passiflora alata Dryand): tem a sua produção e comercialização

limitadas pela falta de hábito de consumo. Seu caule é quadrangular, os frutos

são ovais ou periformes, de casca alaranjada, que lembra o mamão papaia, e

pesam de 80 a 190g. É o menos rico em suco, que é adocicado e de aroma

agradável. É quase exclusivamente consumido como fruta fresca. Pode ser

destinado para exportação, pois os frutos por suas características agradam aos

consumidores, principalmente aos europeus (EMBRAPA, 1994).

O maracujá amarelo apresenta uma série de características superiores ao

maracujá roxo, tais como: maior tamanho do fruto, maior peso, os híbridos apresentam

maiores rendimentos, maior teor de caroteno, maior acidez total, maior resistência às

pragas e maior produtividade por hectare (OLIVEIRA et al., 2002).
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Figura 4. Maracujá amarelo.
Fonte: CLINIC (2002).

Figura 5. Maracujá roxo.
Fonte: CLINIC (2002).

Dentre os aspectos de cultivo do maracujá, destacam-se regiões com altitude

entre 100 e 900m, temperaturas médias entre 21 e 32°C, com precipitação anual na

faixa de 800 a 1750mm, bem distribuídos durante o ano. Outro fator que pode limitar o

cultivo é a ocorrência de chuvas intensas na época da floração, que dificultam a

polinização em virtude do grão de pólen "estourar" em contato com a umidade. Devem-

se evitar também áreas com alta incidência de ventos, por sua ação favorecer a

ocorrência de doenças do sistema radicular (EMBRAPA, 1994).

O maracujá in natura apresenta em sua composição média: 50,3% de casca;

23,2% de suco e 26,2% de sementes (FERRARI et al., 2004). Os valores médios das

análises físicas, físico-químicas e químicas do suco e albedo dos frutos de maracujá

amarelo encontram-se na Tabela 3.
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Tabela 3. Análises físicas, físico-químicas e químicas do suco e albedo dos frutos de
maracujá amarelo.
Análises Suco Albedo
Sólidos solúveis totais (°Brix) 13,8 4,6
pH 3,03 (± 0,03) 4,52 (± 0,07)
Acidez Total Titulável (%) 4,46 (± 0,03) 0,20 (± 0,01)
“Ratio” 3,10 (± 0,03) 23,0 (± 0,02)
Açúcar Redutor (%) 3,60 (± 0,35) 0,79 (± 0,02)
Açúcar Total (%) 11,10 (± 1,08) 1,35 (± 0,08)
Açúcar Não-redutor (%) 7,50 (± 0,90) 0,56 (± 0,06)
Pectina (%) - 2,10 (+ 0,03)
Umidade (%) - 88,10 (± 0,36)
Fonte: MACHADO et al. (2003).

Os maiores produtores mundiais de maracujá amarelo são: Brasil, Colômbia,

Peru e Equador, O mercado internacional de suco concentrado e polpa de maracujá é

dominado pelo Equador, Colômbia e Peru. Esses países aparecem como grandes

exportadores. Os principais países importadores de suco e polpa de maracujá são

Rússia, Alemanha e Holanda (LIMA, 2002).

No mercado de fruta in natura, os países africanos (Quênia, Zimbábue, África

do Sul e Burundi) são os maiores produtores dos frutos de cor roxa e os países sul-

americanos os maiores produtores dos frutos de cor amarela. Os principais países

importadores são o Reino Unido, a França e a Bélgica (LIMA, 2002).

O Brasil é o principal produtor e consumidor mundial de maracujá. A Figura 6

apresenta a produção brasileira de maracujá para cada região brasileira em 2008.

Conforme censo do IBGE, o Brasil produziu 684 mil toneladas de maracujá em 2008 e

a região Nordeste deteve 68% desta produção, sendo a Bahia o destaque com produção

de 275 mil toneladas. Sergipe participou com produção de 44 mil toneladas da fruta

(EMBRAPA, 2008). A produtividade média brasileira está estimada em torno de 10

toneladas de frutos por hectare, porém, em lavouras bem cuidadas, pode atingir 45

toneladas (LIMA, 2002).
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Figura 6. Produção brasileira de maracujá para cada região brasileira em 2008.
Fonte: EMBRAPA (2008).

Segundo Júnior et al. (2000) na década de 70, a comercialização do produto

baseava-se apenas no mercado in natura. Nos anos 80, as indústrias extratoras de suco

estimularam a expansão da cultura e do mercado para o produto industrializado. Na

década de 90, a cultura do maracujá apresentou sua maior expansão em terras paulistas

e baianas, sendo considerada a alternativa agrícola mais atraente para a pequena

propriedade cafeeira e cacaueira.

A produção brasileira de maracujá possui basicamente dois destinos: o mercado

da fruta in natura, distribuído pelo mercado atacadista, e a indústria, principalmente a

de extração de polpa e fabricação de suco (TEIXEIRA, 2005).

ii) Aproveitamento de resíduos de maracujá

As cascas e as sementes de maracujá, provenientes do processo de corte e

extração da fruta para obtenção do suco, são ainda, em grande parte, descartadas e

representam cerca de 40% do peso total do fruto. Como este descarte representa

inúmeras toneladas, agregar valor a estes subprodutos é de interesse econômico,

científico e tecnológico (CARVALHO et al., 2005; FERRARI et al., 2004).
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As cascas do maracujá amarelo são constituídas principalmente por carboidratos,

proteínas e pectinas, o que possibilita o aproveitamento das mesmas para a fabricação

de derivados alimentícios, como doces em calda (OLIVEIRA et al., 2002), biscoitos

(ISHIMOTO et al, 2007) e ração animal (CRUZ et al., 2011).

Córdova et al. (2005) caracterizaram a casca do maracujá amarelo obtida por

secagem. Os resultados das análises físico-químicas estão apresentados na Tabela 4.

Tabela 4. Composição centesimal da casca do maracujá.
Parâmetros Casca do maracujá
Umidade (g/100g) 88,37 ± 0,17
Resíduo mineral fixo (g/100g) 0,94 ± 0,01
Lipídios (g/100g) 0,33 ± 0,05
Fibra bruta (g/100g) 3,75 ± 0,11
Proteínas N x 5,75 (g/100g) 0,64 ± 0,03
Carboidratos (g/100g) 5,98 ± 0,01
Valor calórico (Kcal/100g) 29,41 ± 1,08
Fonte: CÓRDOVA et al. (2005).

Ishimoto et al. (2007) obtiveram farinha da casca do maracujá, a qual conteve

7,35% de teor de umidade; 7,38% de cinzas e 26,29% de fibra bruta. Pena et al. (2008)

avaliaram o segundo resíduo (fibra residual) da produção do suco de maracujá amarelo

e obtiveram como composição: 83% de umidade; 1,8% de proteína, 0,2% de gordura,

0,6% de cinzas, 7,1% de fibra alimentar total e 7,3% de sólidos solúveis.

Ferrari et al. (2004) caracterizaram o óleo extraído das sementes de maracujá, o

qual apresentou elevado teor de ácidos graxos insaturados, demonstrando que este

produto apresentava um bom potencial para aproveitamento tanto na alimentação

humana e animal, como em uso para indústria de cosméticos.

Carvalho et al. (2005) propuseram o aproveitamento do mesocarpo de maracujá

na fabricação de um produto flavorizado, após desidratação osmótica do mesmo. Neiva

et al. (2006) aplicaram resíduo de maracujá desidratado para enriquecimento de silagens
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de capim-elefante e Siqueira et al. (1999) aproveitaram o resíduo para a alimentação de

bovinos confinados.

Outros estudos envolveram a obtenção de barras de cereais adicionadas do

resíduo industrial de maracujá (SILVA et al., 2009), biscoitos enriquecidos com a

farinha da casca do maracujá amarelo (Abud & Narain, 2009; ISHIMOTO et al., 2007)

e doce da casca do maracujá (OLIVEIRA et al., 2002).

2.2 Aromas

Define-se como aroma uma grande combinação de substâncias que são

diretamente responsáveis pelo odor e sabor dos alimentos (PEREIRA et al., 2005). Os

compostos de aroma são compostos tipicamente orgânicos e extremamente voláteis

(Aroujalian & Raisi, 2007).

Grande parte do sabor de um alimento é diretamente influenciada pelo seu

aroma. Em meio a uma grande quantidade de opções de novos alimentos surgindo no

mercado, são as características diferenciais que vão garantir a aceitação do produto pelo

consumidor (OLIVEIRA, 2009).

Os aromas, diferentemente de outros aditivos alimentícios, precisam ser notados

pelo consumidor, pois são responsáveis pela caracterização do sabor do produto a ser

ingerido. Seu emprego também está diretamente ligado ao prazer de comer e beber,

satisfazendo os paladares mais requintados ou contribuindo para a ingestão de alimentos

de alto valor nutritivo, porém, de sabor não muito atrativo (OLIVEIRA, 2009).

A maior parte dos alimentos consumidos contém, em sua composição,

compostos de aroma no seu estado in natura ou outras formadas durante a preparação

ou cocção do alimento (OLIVEIRA, 2009).

Atualmente análises de diferentes tipos de frutas indicam mais de seis mil

compostos que contribuem para os seus respectivos aromas, dentre eles estão os ésteres,
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os alcoóis, os aldeídos, as cetonas, os ácidos carboxílicos, os hidrocarbonetos, as

aminas, os terpenos, os éteres, os fenóis, as lactonas e etc. (PEREIRA et al., 2005).

Os compostos voláteis são encontrados em quantidades extremamente pequenas,

são termolábeis, podendo durante o preparo da amostra a qualquer aumento de

temperatura acarretar reações químicas, como rearranjos, hidrólises, ciclizações, entre

outras modificações levando a alteração da amostra original (Franco & Janzantti, 2003).

Os aromatizantes ou aromas são classificados em naturais ou sintéticos. Os

aromas naturais são obtidos exclusivamente mediante métodos físicos, microbiológicos

ou enzimáticos, a partir de matérias-primas aromatizantes naturais. Entende-se por

matérias-primas aromatizantes naturais os produtos de origem animal ou vegetal,

normalmente utilizados na alimentação humana, que contenham substâncias odoríferas

ou sápidas, seja em seu estado natural ou após um tratamento adequado (torrefação,

cocção, fermentação, enriquecimento enzimático e etc.). Os aromas naturais incluem

óleos essenciais, extratos, bálsamos, oleoresinas, oleogomaresinas, e substâncias

aromatizantes isoladas (OLIVEIRA, 2009).

O desenvolvimento e aplicação de metodologias para a determinação da

composição química de aromas e misturas similares é uma tarefa desafiadora, pois a

concentração de compostos relevantes dessas amostras pode ser extremamente baixa,

além disso, os aromas são, geralmente, complexas misturas de substâncias (BRAGA,

2007).

2.2.1 Extração de aromas

i) Extração de aromas em escala laboratorial

Nos últimos anos, muitas técnicas têm sido desenvolvidas para a caracterização

de aromas, desde a preparação de amostras até métodos de extração, separação,

detecção e quantificação de compostos (BRAGA, 2007).
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Um procedimento utilizado para isolamento de voláteis relacionados a amostras

odoríferas, como alimentos e partes de plantas, é a extração por destilação (BRAGA,

2007). As principais tecnologias para extração de aromas que envolvem o sistema de

destilação são:

1) Hidrodestilação (CHAUMETON, 2010);

2) Destilação por arraste de vapor (Lima & Oliveira, 2003);

3) Sistema de extração e destilação simultânea (Boulanger & Crouzet, 2001);

4) Aparato Likens-Nickerson (MAIA et al., 2008);

5) Sistema Clevenger (FERHAT et al., 2006);

6) Soxhlet (GU et al., 2009).

A hidrodestilação ou destilação simples, conforme ilustrado na Figura 7, é um

método convencional que consiste em um sistema onde a matéria-prima é colocada

juntamente com água. O balão contendo a mistura é ligado a um condensador por onde

há fluxo de água para refrigeração. A mistura de água e matéria-prima é aquecida

diretamente. O vapor produzido na destilação condensa-se no condensador e é recolhido

(OLIVEIRA, 2011).

A destilação por arraste de vapor é um sistema muito aplicado na obtenção de

óleos essenciais de plantas e pode ser subdivido em três categorias: destilação com

água, destilação com água e vapor e destilação com vapor direto. Essas três categorias

envolvem vários processos físico-químicos e estão sujeitas às mesmas considerações

teóricas: hidrofusão, hidrólise de certos componentes do óleo essencial e decomposição

ocasionada pelo calor (WATANABE et al., 2006).
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Figura 7. Ilustração de um sistema laboratorial de hidrodestilação ou destilação simples.
Os números indicam os componentes do sistema, sendo: 1 (manta aquecedora); 2 e 7
(amostra com solvente); 3 (termômetro); 4 (destilador); 5 (entrada e saída de água); 6
(receptor do condensado); 8 (condensado).
Fonte: CHAUMETON (2010).

Boulanger & Crouzet (2001) aplicaram sistema de extração e destilação

simultânea (Figura 8) para obtenção de compostos voláteis de acerola. Neste método,

ambas as vidrarias que contém o solvente e a amostra são aquecidas até seus respectivos

pontos de ebulição. Os vapores provenientes dos balões são misturados na parte central

do aparato e condensados no sistema interno de resfriamento. Os voláteis são

transferidos da fase aquosa para o solvente orgânico. Em nenhum momento da extração

existe contato entre o solvente e a matriz (Roberts & Brevard, 2001). A vantagem desse

método está na possibilidade de uso do extrato para um maior número de análises,

sendo muito eficiente para a extração de compostos como fenóis, ácidos, lactonas,

cetonas, alcoóis e ésteres (QUEIROGA et al., 2005).

O aparato Likens-Nickerson (Figura 9) é uma otimização do método de

destilação e extração simultânea para isolamento de compostos voláteis (QUEIROGA et

al., 2005). Este procedimento permite a extração de compostos voláteis a partir de um

meio aquoso para um meio de solvente orgânico imiscível em água sem que haja

contato entre o solvente orgânico e a amostra tratada (Likens & Nickerson, 1964).
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Figura 8. Sistema de extração e destilação simultânea. (A) balão para água; (B) tubo
para solvente; (C) câmara de separação; (D) tubo de retorno da água; (E) tudo de
retorno do solvente; (F) tubo de vapor d´água; (G) tubo de vapor do solvente; (H) purga;
(I) sistema interno de resfriamento.
Fonte: Roberts & Brevard (2001).

Figura 9. Sistema Likens-Nickerson modificado.
Fonte: GLASSCO (2010).
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O sistema do tipo Clevenger, como apresentado na Figura 10, também é baseado

na destilação, e consiste em um dos melhores métodos para determinar o teor de óleo

essencial presente na fruta. Geralmente, o procedimento analítico para extração do óleo

essencial de frutas, a exemplo da laranja, e também das suas cascas engloba duas etapas:

extração (hidrodestilação ou destilação por vapor) e análises (cromatografia gasosa –

CG – e cromatografia gasosa acoplada com espectrometria de massa – CG-EM). A

etapa de extração é freqüentemente realizada com uma etapa prolongada de

aquecimento em água fervente (FERHAT et al., 2006).

Figura 10. Aparato Clevenger para obtenção de voláteis.
Fonte: GLASSCO (2010).

A extração com Soxhlet é o método recomendado pela EPA (Enviromental

Protection Agency, 2007) para a extração de compostos orgânicos semivoláteis e não-

voláteis de matrizes sólidas. A extração por Soxhlet tem sido muitas vezes preferida por

ser uma técnica padronizada, com recuperações aceitáveis (QUEIROZ et al., 2009).

Dentre outras técnicas aplicadas para a captação de voláteis, destacam-se o

headspace dinâmico (NARAIN et al., 2004), o headspace estático (KUBOTA, 2007), a

microextração em fase sólida (ONG et al., 2008), a coluna cromatográfica de adsorção

(CHYAU et al., 2003), a pervaporação (PEREIRA et al, 2005) e a extração por fluido

supercrítico (MATILHA et al. 2001).
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A microextração em fase sólida (solid phase micro extraction – SPME, em

inglês) é uma técnica cujo fundamento é a retenção dos analitos de interesse sobre uma

fase estacionária, que se encontra ligada ou depositada em uma microfibra capilar de

sílica fundida. O dispositivo básico da MEFS consiste de um bastão de sílica fundida

(FS) com uma das extremidades recoberta com um filme de um polímero. As sugestões

gerais de uso para as fibras MEFS comercialmente disponíveis relacionadas na Tabela 5

são úteis como ponto de referência, mas devem ser conferidas experimentalmente

(BRAGA, 2007).

Tabela 5. Fibras comercialmente disponíveis para MEFS.
Fase estacionária e espessura do filme Abreviação Aplicação geral
Polidimetilsiloxano (100µm) PDMS Propriedades não polares,

voláteis
Polidimetilsiloxano (30µm) PDMS Propriedades não polares,

voláteis e semi-voláteis

Polidimetilsiloxano (7µm) PDMS Propriedades não polares,
semi-voláteis e não
voláteis

Polidimetilsiloxano-divinilbenzeno
(65µm)

PDMS-DVB Propriedades polares

Policrilato (85µm) PA Propriedades polares, uso
geral

Carboxen-polidimetilsiloxano
(75 e 85µm)

CAR-PDMS Voláteis, gasosos e análise
de traços

Carbowax-divinilbenzeno
(65 cm, 75µm)

CW-DVB Propriedades polares,
voláteis

Carbowax-templated resin (50µm) CW-TPR Propriedades polares,
HPLC

Divinilbenzeno-carboxen-
polidimetilsiloxano
(50/30µm)

DVB-CAR-
PDMS

Ampla faixa de polaridade
(C3 a C20)

Fonte: BRAGA (2007).
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A MEFS foi desenvolvida para simplificar a etapa de preparação da amostra,

pois dispensa o uso de solventes e aparelhagens complexas. Além disso, a MEFS

apresenta um alto poder de concentração, é aplicável a muito analitos e facilita o

transporte do material analítico para o cromatógrafo (Valente & Augusto, 2000).

A seqüência de procedimentos para realizar a extração e a dessorção por MEFS

no injetor do cromatógrafo é mostrada nas Figuras 11 e 12. Com a fibra retraída na

agulha, o septo do frasco de amostra é perfurado e a fibra é exposta à amostra.

Terminado o tempo de extração, a fibra é novamente retraída, a agulha é retirada do

septo e levada para inserção no CG. Com a fibra retraída o septo do injetor é perfurado,

a fibra é exposta para dessorção térmica e, terminada a dessorção, é retraída e a agulha

retirada. Após o procedimento é altamente recomendável vedar a agulha com um

pedaço de septo, para evitar contaminações da fibra, o que também auxilia amostrar em

locais distantes e transportar o conjunto para o laboratório (Valente & Augusto, 2000).

Figura 11. Uso do amostrador de MEFS para o método de extração.
Fonte: SANTOS (2008).
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Figura 12. Uso do amostrador de MEFS para o processo de dessorção do material
extraído para análise por cromatografia gasosa.
Fonte: SANTOS (2008).

A pervaporação, que é um processo de separação por membranas no qual os

componentes de uma mistura líquida permeiam seletivamente por uma membrana densa

(PEREIRA et al., 2005). Uma das vantagens deste sistema é a aprovação pela legislação

internacional de alimentos, a qual proíbe qualquer método de recuperação diferente das

separações por processo físico. Uma vez que muito compostos voláteis são sensíveis a

altas temperaturas, a pervaporação pode oferecer uma maneira eficaz para a recuperação

seletiva com menor perda de aroma (SHEPHERD et al., 2002).

A extração por fluido supercrítico é uma técnica que utiliza o poder do solvente

em temperatura e pressão vizinhas ao ponto crítico (MATILHA et al., 2001). O solvente

mais utilizado nesta técnica é o dióxido de carbono (CO2), devido ao seu baixo custo, à

temperatura crítica considerada baixa (31,1ºC) e a pressão crítica facilmente alcançável

(72,85atm), além de ser um solvente inodoro, quimicamente inerte e sem risco

ambiental. Esta técnica vem sendo considerada uma das mais promissoras para a área da

alimentação. A única desvantagem é que o processo demanda custos altos, dificultando

a implantação da técnica (LUQUE, 1994).
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ii) Extração de aromas em escala industrial

Na indústria de sucos, em especial as processadoras de cítricos, 90 a 95% dos

compostos voláteis presentes no suco podem ser recuperados através de um sistema de

destilação-condensação denominado unidade de recuperação de essências, o qual é

acoplado ao segundo estágio do evaporador TASTE – Thermally Accelerated Short

Time Evaporation – equipamento normalmente utilizado para realizar a concentração do

suco. Um sistema semelhante é apresentado na Figura 13. Durante a evaporação, os

compostos voláteis do suco são removidos juntos com a água. O Dr. James Redd, da

Flórida, foi pioneiro no desenvolvimento de uma unidade de recuperação de essências e

o primeiro sistema comercial foi instalado em 1963 (HUI, 2004).

Figura 13. Evaporador de três estágios para sucos de frutas com sistema de recuperação,
concentração e resfriamento de aromas.
Fonte: M&L Engineering (2011).
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Os compostos odoríferos responsáveis pelo aroma e sabor característicos da

fruta podem estar presentes em três diferentes subprodutos obtidos do processamento do

suco: i) óleo essencial (cold pressed oil) presente na casca das frutas cítricas e perdido

principalmente na etapa de extração do suco, ii) essência aquosa (water phase) e, iii)

essência oleosa (oil phase); as duas últimas provenientes do próprio suco e volatilizadas

durante o processo de concentração do mesmo. O óleo essencial e as essências cítricas

são recuperados durante o processamento do suco, e posteriormente readicionados ao

produto processado na tentativa de devolver ao mesmo, o aroma e sabor originais da

fruta, sendo que cada uma dessas três frações possui propriedades sensoriais muito

distintas umas das outras. Uma vez que são extraídos do próprio suco, esses aromas são

considerados como partes naturais do mesmo, sendo reconhecidos como ingredientes

GRAS (Generally Recognized as Safe) (ALMEIDA, 2006).

No sistema de recuperação de essências, a recuperação dos voláteis ocorre em

três etapas: a geração do vapor de essência, a separação do vapor d’água da mistura de

voláteis odoríferos por destilação a vácuo e, finalmente, a condensação dos voláteis por

resfriamento, que passa a se chamar essência (HUI, 2004).

A essência é uma mistura concentrada de compostos voláteis lipossolúveis e

hidrossolúveis, a qual é separada em fase aquosa (water phase), ou essência aromática,

e fase oleosa (oil phase), ou essência oleosa, por processo de decantação ou

centrifugação. A fase aquosa apresenta as melhores notas aromáticas e contém um nível

de álcool padronizado de 12,0 a 15,0%. A fase oleosa contém os aromas frutados e

adocicados do suco fresco. Esta apresenta propriedades diferentes em comparação ao

óleo extraído da casca. A incorporação da fase aquosa e oleosa ao suco concentrado

devolve o aroma e sabor de mesmo, os quais foram perdidos na etapa de concentração

do suco. A essência aromática e a essência oleosa são vendidas separadamente para

empresas engarrafadoras de suco ou produtoras de aromas (HUI, 2004).

As frações destiladas, obtidas das essências aquosa e oleosa, podem ser

misturadas ao óleo essencial integral ou concentrado, resultando em um produto com

melhor estabilidade devido aos carotenóides e tocoferóis do óleo essencial e com

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


31

características sensoriais desejáveis para o enriquecimento do suco (Redd & Hendrix

Jr., 1993).

O sistema de recuperação do óleo da casca de cítricos está apresentado na Figura

14. Este processo se inicia na etapa de extração do suco. A extratora contém

componentes que rompem as glândulas da casca, ao mesmo tempo em que água

pressurizada é aspergida contra a casca para que retenha o óleo, enquanto o mesmo é

liberado. A emulsão água/óleo e pequenas partículas da casca são coletadas e enviadas a

um sistema de filtração, onde as partículas maiores são retidas. A emulsão é então

enviada para o processo de centrifugação para concentração e recuperação do óleo

prensado a frio. Nesta primeira etapa ocorre a separação da maior parte da água e dos

sólidos presentes na emulsão. A segunda etapa da centrifugação consiste em uma

polidora, onde a água remanescente e as menores partículas de casca são removidas

resultando em um óleo puro (JBT Food Tech, 2011).

Figura 14. Sistema de recuperação do óleo da casca da laranja.
Fonte: JBT Food Tech (2011).

Em indústrias processadoras de frutas tropicais, os aromas recuperados dessas

frutas são conhecidos comercialmente como “FTNF”, que significa em inglês: “from

the named fruit” (da fruta que o nomeia) (DÖHLER, 2011).
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Para o caso do abacaxi e do maracujá, os voláteis extraídos por arraste de vapor

durante a etapa de concentração do suco são recuperados na forma de fase aquosa

(water phase), a qual é submetida a um processo de destilação fracionada, conforme

Figura 15, onde vácuo e calor são rigorosamente controlados (CIAMPONE, 2007).

Neste sistema, os vapores residuais que contém altos teores de aroma e gases inertes são

separados em aromas concentrados e água residual na coluna fracionada. Na parte

superior da coluna os voláteis se acumulam e a água residual sai pela parte inferior

(GEA, 2011).

A fase aquosa é concentrada originando uma essência concentrada natural da

fruta que contém: i) alto teor de voláteis de aroma muito similar ao da fruta fresca, ii)

alto poder odorífero e qualidade sensorial e, iii) ao ser readicionada ao suco processado,

aumenta grandemente a qualidade sensorial e aceitação do mesmo junto aos

consumidores (CIAMPONE, 2007).

Figura 15. Coluna de destilação fracionada.
Fonte: GEA (2011).

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


33

2.2.2 Identificação de compostos voláteis

Gases ou substâncias volatilizáveis podem ser separados utilizando-se a técnica

denominada cromatografia gasosa. A separação baseia-se na diferente distribuição das

substâncias da amostra entre uma fase estacionária (sólida ou líquida) e uma fase móvel

(gasosa). A amostra, por meio de um sistema de injeção, é introduzida em uma coluna

contendo a fase estacionária. O uso de temperaturas convenientes no local da injeção da

amostra e na coluna possibilita a vaporização dessas substâncias que, de acordo com

suas propriedades e as da fase estacionária, são retidas por tempos determinados e

chegam à saída da coluna em tempos diferentes (COLLINS et al., 2006).

A separação dos componentes da amostra é efetuada na coluna cromatográfica,

que funciona como o coração do sistema. Para escolha correta de uma coluna, deve-se

considerar a finalidade, a dimensão, o suporte sólido e a fase estacionária, pois com a

seleção inadequada dessas condições será impossível obter resultados satisfatórios

mesmo com equipamentos modernos e sofisticados (Cienfuegos & Vitsman, 2000).

O desenvolvimento da cromatografia gasosa de alta resolução permitiu que os

compostos voláteis de misturas complexas pudessem ser separados rapidamente. Essa

técnica pode aliar o emprego de coluna capilar de sílica fundida, possuindo milhares de

pratos teóricos e altíssima eficiência com injetores de geometria específica para injeção

tipo “splitless” de Grob, própria para a análise de traços. Com esse tipo de injeção, a

totalidade da amostra injetada é introduzida na coluna, e só então o injetor é limpo por

um fluxo de gás puro. A alta flexibilidade desse tipo de coluna permite que ela seja

inserida diretamente no detector do cromatógrafo, evitando o emprego de conexões que

poderiam introduzir artefatos ou diminuir a resolução da separação cromatográfica

(BASTOS, 1996).

O maior avanço na identificação de compostos voláteis foi iniciado com a

associação de cromatógrafos gasosos a espectrômetros de massas. A união dessas duas

poderosas técnicas de análise química introduziu uma ferramenta eficaz na separação e

na identificação de compostos provenientes de misturas complexas (JOULAIN, 1994).
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A identificação dos compostos voláteis é possível através da comparação do

tempo de retenção relativo da amostra com seus padrões. A quantificação é realizada

através do método de normalização ou método 100%, onde o valor total das áreas de

todos os picos é considerado 100%. A cromatografia a gás acoplada à espectrometria de

massa indicará a massa molecular e o perfil de fragmentação caracterizado pelos

compostos orgânicos (NARAIN et al., 2004; LOPES et al. 1999; CIOLA, 1973).

Outra tecnologia utilizada para avaliar a contribuição de uma substância ao

aroma de um alimento é a associação da cromatografia gasosa de alta resolução a um

detector olfativo (CGAR-O), o qual pode ser um nariz eletrônico, já programado para

avaliar sensorialmente os efluentes da coluna cromatográfica, ou simplesmente um tubo

aquecido por uma fita ligada a um controlador de temperatura (sniffing-port), através do

qual o avaliador treinado analisa o aroma dos constituintes que eluem da coluna

cromatográfica (LOPES et al., 1999).

i) Compostos voláteis de abacaxi

Elss et al. (2005) identificaram mais de 130 compostos voláteis em abacaxi

fresco, no suco, na water phase e no suco concentrado. Comparado com os sucos feitos

a partir de concentrados, os perfis de voláteis dos sucos integrais corresponderam

melhor com os perfis dos frutos frescos. Os autores aplicaram extração contínua

líquido-líquido com um mistura dos solventes pentano e diclorometano (2:1,v/v) para a

separação dos voláteis. As amostras foram tratadas com sulfato de sódio anidro,

filtradas e concentradas através de coluna Vigreux. Através de cromatografia gasosa

acoplada com espectrometria de massa (CG-EM), identificaram-se os compostos

descritos na Tabela 6.
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Tabela 6. Compostos voláteis identificados por CG-EM em sucos de abacaxi in natura
provenientes de cultivares de diversas regiões.
Pico (n°) Composto aromático Faixa de

valores (µg/L)
Média
(µg/L)

1 Propanoato de etila 0-130 25
Metil-propanoato de etila 0-30 5
Acetato de propila 0-3500 350

5 Butanoato de metila 10-1800 490
6 2-Propenoato de etila 0-130 15
7 2-Metilbutanoato de metila 160-6000 1500

2-metil-3-buteno-2-ol 0-5 1
10 Butanoato de etila 0-480 100
11 2-Metilbutanoato de etila 0-1050 190

3-Metilbutanoato de etila 0-500 30
12 Acetato de butila 0-10 2

2-Metil-1-propanol 0-20 2
15 Pentanoato de metila 0-80 25

3-Pentanol 0-5 1
Dietil carbonato 0-60 10
2-Pentanol 0-15 2

19 Acetato de 2-metil-3-butila 0-620 70
21 Pentanoato de etila 0-45 10
22 Hexanoato de metila 15-3800 1300
23 Limoneno 0-5 1
24 2-3-metil-1-butanol 0-380 40
27 Hexanoato de etila 0-3500 500

1-Pentanol 0-10 2
29 z-Ocimeno 0-3 t

Acetato de 3-metil-2-buten-1-ila t t
30 (z)-3-hexenoato de metila t t

(e)-3-hexenoato de metila t t
Acetato de hexila t t

32 3-Hidroxi-2-butanona 0-3 1
33 Metil-2-hidroxi-2-metilbutanoato 0-18 5
34 Heptanoato de metila t t
36 Etil-2-hidroxi-2-metilbutanoato 0-3 t

(e)-3-Hexenoato de etila 0-95 15
2-Hidróxipropanoato de metila t t
3-Metil-2-buten-1-ol t t

39 Heptanoato de etila 0-15 2
40 2-Hidróxipropanoato de etila 0-2 t
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Tabela 6 (continuação). Compostos voláteis identificados por CG-EM em sucos de
abacaxi in natura provenientes de cultivares de diversas regiões.
Pico (n°) Composto aromático Faixa de

valores (µg/L)
Média
(µg/L)

1-Hexanol 0-5 1
42 Metil-3-hidroxi-3-metilbutanoato 0-80 10
43 (z)-3-hexen-1-ol 0-5 1
44 Octanoato de metila 0-230 50

Nonanal 0-200 10
47 Acetato de (metil-tio)-metila 0-120 15
48 (z)-3-octenoato de metila 0-80 15
49 Octanoato de etila 0-450 40
50 Acetato de (metil-tio)-etila 0-10 1

(e)-2-octenoato de metila 0-10 1
53 3-hidróxibutanoato de metila 0-50 20

(z)-3-octenoato de etila 0-80 10
56 Malonato de dimetila 15-1200 380
58 Propanoato de 3-(metil-tio)-metila 40-7100 1500
60 3-acetoxibutanoato de metila 0-380 120
63 Propanoato de 3-(metil-tio)-etila 15-2700 470
65 3-acetoxibutanoato de etila 0-55 5
66 2,5-Dimetil-4-metoxi-3(2H)-furanona 20-9200 1500

Succinato de dimetila 0-10 2
68 Decanoato de metila 0-20 1
69 ã-Butirolactona 0-700 100

Benzoato de metila 0-5 1
Acetato de 3-(metil-tio)-propila 0-40 5

73 (z)-4-Decenoato de metila 0-60 5
75 3-Hidróxihexanoato de metila 1-570 205

Decanoato de etila 0-50 5
77 3-hidróxihexanoato de etila 0-460 75
78 ã-Hexalactona 0-3600 715
79 3-Acetoxihexanoato de metila 0-1500 460

3-(Metil-tio)-1-propanol 0-95 10
5-Oxohexanoato de etila 0-10 1

83 3-Acetoxihexanoato de etila 0-340 60
Fenilacetato de etila 0-5 1

85 ä-Hexalactona 0-1500 250
86 5-Acetoxihexanoato de metila 15-1700 700

ã-Heptalactona 0-130 15

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


37

Tabela 6 (continuação). Compostos voláteis identificados por CG-EM em sucos de
abacaxi in natura provenientes de cultivares de diversas regiões.
Pico (n°) Composto aromático Faixa de

valores (µg/L)
Média
(µg/L)

89 5-Acetoxihexanoato de etila 0-320 55
91 5-Hidróxihexanoato de metila 0-200 50

ä-Heptalactona 0-60 5
93 3-Hidróxioctanoato de metila 0-30 5
94 ã-Octalactona 0-410 90
96 5-Acetoxioctanoato de metila 0-400 60
97 ä-Octolactona 0-780 100
102 2,5-Dimetil-4-hidróxi-3-(2H)-furanona 5-4700 960

5-Acetoxioctanoato de etila 0-15 2
103 ã-Decalactona 0-20 4

ä-Decalactona 0-160 15
104 4-Vinilguaiacol 0-30 5

Solerona 0-80 20
105 ã-Dodelactona 0-60 10

ä-Dodelactona 0-52 6
t = traço (< 1µg/L). Para cada componente variação de quantidades estabelecidas.
Fonte: ELSS et al. (2005).

Para assegurar o flavor e a textura de produtos minimante processados, Spanier

et al. (1998) examinou o efeito de estocagem e a caracterização dos aromas voláteis do

abacaxi fresco cortado através de técnicas de cromatografia gasosa (CG), cromatografia

gasosa acoplada com olfatometria (CG-O) e cromatografia gasosa acoplada com

espectrometria de massa (CG-EM). Os dados de olfatometria através de amostragem

com headspace dinâmico indicaram que os voláteis característicos do aroma de abacaxi

aumentaram sutilmente durante a estocagem, no entanto, aromas desagradáveis

caracterizados como fermentado, de queijo, de álcool, oleoso e azedo apresentaram

grandes crescimentos, o que demonstrou que estes compostos mascararam o aroma

desejável do abacaxi.

Pino & Queris (2010) aplicaram a técnica de headspace e microextração em fase

sólida (MEFS) combinada com cromatografia gasosa acoplada com espectrometria de

massa (CG-EM) para extrair e caracterizar os compostos voláteis presentes no vinho de
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abacaxi. Como forma de otimização do método variaram-se o tipo de fibra, a adição de

cloreto de sódio, o tempo e a temperatura de extração. Através desses métodos, foram

identificados 18 compostos voláteis, sendo 13 ésteres, 4 alcoóis e 1 ácido. Octanoato de

etila, acetato de etila, 3-metil-1-butanol e decanoato de etila foram os componentes

principais, entretanto os compostos potencialmente mais importantes para o aroma do

vinho de abacaxi de acordo com a atividade odorífera dos mesmos foram o octanoato de

etila, o acetato de etila e o etil-2-metilpropanoato.

Facundo (2009) avaliou amostras de suco de abacaxi coletadas em uma indústria

de sucos tropicais, em diferentes etapas do processamento: extração, finisher,

centrifugação e concentração. Os voláteis foram isolados pela técnica de headspace

dinâmico, identificados por CG-EM e pela técnica Osme de CG-Olfatometria para

determinar sua importância odorífera e escolher os compostos a serem monitorados

durante o processamento. No total, 54 compostos foram detectados pelo FID, dos quais

45 foram identificados por espectrometria de massas e índices de retenção. A maioria

foram ésteres, seguidos de alcoóis, aldeídos, cetonas, ácidos, hidrocarbonetos e terpeno.

O aromagrama revelou 64 picos odoríferos, dos quais 46 foram considerados de grande

importância para o aroma característico do abacaxi. A maioria dos voláteis diminuiu

durante o processamento, sendo alguns deles compostos contribuintes para o odor

descrito como abacaxi, como por exemplo, propanoato de etila, 2-metil-1-butanol e 2-

metil butanoato de metila. Por outro lado, alguns compostos aumentaram com o

processamento, como o 3-metil- 1-butanol, descrito como desagradável, plástico;

butanoato de etila, descrito como verde, abacaxi; acetato de 2-metil-1-butanol, descrito

como desagradável, plástico. As amostras provenientes das etapas extração, finisher e

centrifugação apresentaram perfis sensoriais semelhantes, indicando que não houve

grandes mudanças na qualidade do suco durante essas etapas do processamento. O suco

concentrado, no entanto, distinguiu das outras amostras, por apresentar perfil aromático

muito pobre, com forte aroma e sabor de fruta cozida e um intenso aroma artificial.

Braga (2007) em estudo para verificar a influência da atmosfera modificada na

retenção de compostos voláteis, avaliou o aroma do abacaxi fresco variedade Smooth

Cayenne. Para quantificar a retenção dos voláteis, foi utilizada a metodologia de
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microextração por fase sólida acoplada a cromatógrafo gasoso com espectrômetro de

massa (MEFS-CG-EM). Dentre os voláteis de abacaxi identificados destacaram-se os

ésteres em maior parte, e também alcoóis, aldeídos, hidrocarbonetos (incluindo

monoterpenos) e ésteres sulfurados. Os compostos significativos foram: 2-metil-

butanoato de metila, 2-metil-butanoato de etila, acetato de etila e hexanoato de etila.

ii) Compostos voláteis de maracujá

Narain et al. (2004) aplicaram a técnica de headspace dinâmico para extração de

compostos voláteis presentes na polpa de maracujá amarelo. Os compostos foram

identificados por sistema de cromatografia gasosa de alta resolução e espectrometria de

massa e estão reportados na Tabela 7.

Tabela 7. Compostos voláteis identificados na polpa de maracujá.
N° do pico Nome Índice de retenção Área (%)
Ésteres
1 Acetato de etila 890 0,16
3 Propanoato de etila 950 5,86
6 Butanoato de metila 989 0,64
8 Butanoato de etila 1035 8,27
9 Acetato de butila 1072 0,34
12 Carbonato de dietila 1116 0,19
14 Butanoato de propila 1127 0,57
15 Pentanoato de etila 1135 0,02
22 Butanoato de butila 1221 0,39
23 Hexanoato de etila 1233 2,97
25 Acetato de hexila 1278 0,45
26 (Z)-3-Acetato de hexenila* 1319 0,13
33 Hexanoato de butila* 1404 0,54
34 Butanoato de hexila 1420 14,83
35 Octanoato de etila 1437 4,86
36 (Z)-3-Butanoato de hexenila* 1451 0,32
39 Hexanoato de pentila 1505 3,98
44 Hexanoato de hexila* 1618 10,76
45 (Z)-3-Hexanoato de hexenila 1635 3,67
46 Acetato de benzila 1720 0,29
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Tabela 7 (continuação). Compostos voláteis identificados na polpa de maracujá.
N° do pico Nome Índice de retenção Área (%)
Aldeídos
11 1-Hexanal 1080 5,12
38 Furfural 1461 3,17
40 Benzaldeído 1527 6,94
43 5-Metilfurfural 1580 0,04

Cetonas
4 3-Pentanona* 970 10,26
5 2-Pentatona 980 0,34
18 Ciclopentanona 1172 0,05
19 2-Heptanona 1180 1,02
28 2-Nonanona 1350 0,02
31 3-Nonanona* 1362 0,01

Alcoóis
2 Álcool etílico 930 0,51
7 1-Propanol 1029 0,03
13 2-Pentanol 1122 0,09
16 1-Butanol 1138 0,04
24 1-Pentanol 1248 0,06
26 2-Heptanol 1322 0,02
29 1-Hexanol 1356 2,23
30 (E)-3-Hexen-1-ol* 1360 0,02
32 (Z)-3-Hexen-1-ol* 1381 0,02
37 1-Heptanol 1459 0,29
42 1-Octanol 1558 0,32
47 Álcool benzílico 1884 2,93
Outros compostos
10* Disulfeto de dimetila 1075 0,05
17* Mirceno 1170 0,04
20 Limoneno 1195 0,54
21* Disulfeto de dietila 1210 0,03
41 Linalol 1542 0,13
48* â-lonona 1952 0,19
* Identificados por tentativa pelo índice de retenção (± 2 unidades) e espectro de massa
semelhante ao da referência na literatura.
Fonte: NARAIN et al. (2004).
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Pontes et al. (2009) aplicaram a técnica de headspace dinâmico acoplado a

microextração em fase sólida seguida por cromatografia gasosa de dessorção térmica

acoplada a espectrometria de massa para investigar o perfil aromático de diferentes

espécies de maracujá. Para o maracujá amarelo, 24 compostos voláteis foram detectados

e identificados por tentativa. Os principais compostos desta variedade foram hexanoato

de metila (32,9%), (E)-metil-2-hexenoato (11,7%), benzoato de metila (11,3%),

dihidrojasmonato de metila (6,2%) e dihidro-â-ionona (4,9%). Dentre os outros

compostos identificados, destacam-se o hexanoato de 3-hidroximetila, 2-(2-butóxietóxi)

etanol, â-ionona, dodecanoato de metila, miristato de isopropila, cinamato de etila,

miristato de isopropila, ácido nanóico e hexadecanoato de metila.

Vieira (2006) aplicou a técnica de headspace dinâmico para extrair os

compostos voláteis a partir da polpa de maracujá congelado. A análise da composição

química dos compostos voláteis foi conduzida em cromatógrafo a gás acoplado a

espectrômetro de massas. Foram detectados cinqüenta e três compostos voláteis, sendo

quatro identificados, vinte e um, positivamente identificados, e três, identificados por

tentativa. Os compostos voláteis encontrados pertenciam à classe química dos ésteres

(89,1%), aldeídos (0,42 %), álcoois (0,31%), cetona (0,05 %) e monoterpenos (7,45%),

conforme apresentado na Tabela 8.

Tabela 8. Compostos voláteis da polpa de maracujá amarelo.
Substância % média Método de identificação
Ésteres
Propanoato de metila 0,10 a
Butanoato de metila 0,80 c
Butanoato de etila 45,12 c
Acetato de butila 0,06 b
Butanoato de propila 0,09 b
Pentanoato de etila 0,03 b
Hexanoato de metila 0,09 b
Butanoato de butila 5,49 b
Hexanoato de etila 30,89 c
Acetato de cis-3- hexenila 0,16 b
3-Hexanoato de etila 3,31 a
Acetato de hexila 0,26 b
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Tabela 8. Compostos voláteis da polpa de maracujá amarelo.
Substância % média Método de identificação
n-Butanoato de hexila 2,31 b
Hexanoato de hexila 0,39 b

Aldeídos
Hexanal 0,42 c

Alcoóis
cis ou trans-3-Hexenol 0,04 b
n-Hexanol 0,27 b

Cetonas
3-Heptanona 0,04 a
6-Metil-5-hepten-2-ona 0,01 b

Outros compostos
á-Pineno 0,14 b
â-Pineno 0,05 b
Mirceno 1,60 b
para-Cimeno 0,03 b
Limoneno 0,79 b
cis-Ocimeno 0,09 b
trans-Ocimeno 4,27 b
ã-Terpineno 0,09 b
Isoterpinoleno 0,39 b
a – análise de espectro de massas;
b – análise de espectro de massas e índice de retenção de Kovats;
c – análise de espectro de massas, índice de retenção de Kovats e injeção de padrões
comerciais.
Fonte: VIEIRA (2006).

Ciampone (2007) caracterizou o perfil de voláteis presentes na water phase de

maracujá e avaliou o potencial da mesma para a produção de essência natural de

maracujá. Os compostos voláteis da water phase foram isolados por extração líquido-

líquido (diclorometano) e identificados por cromatografia gasosa (CG) e espectrometria

de massas (CG-EM). A qualidade e poder odorífero de cada volátil presente no isolado

e sua possível contribuição a uma essência de maracujá foram avaliados, utilizando-se a

técnica CG-olfatométrica Osme. Trinta e cinco voláteis foram percebidos no efluente

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


43

cromatográfico, dos quais, 60% possuíam aromas de impacto positivo para a elaboração

de uma essência. Entre esses compostos, os de maior impacto odorífero no efluente

cromatográfico foram: butanoato de etila; 3-hexenal; butanoato de metila; hexanoato de

etila; acetato de hexila; óxido de rosa; hexanal, terpinen-4-ol e hexanol. Voláteis de

impacto odorífero negativo para uma essência foram também percebidos no efluente

cromatográfico, tais como: isobutanol; isobutila; benzaldeído e furfural.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Análises Físico-Químicas da

empresa Maratá Sucos do Nordeste Ltda., localizada em Estância (SE) e Laboratório de

Análises Cromatográficas e de Flavors (LAF) do Programa de Pós-Graduação em

Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

3.1 Matéria-prima

3.1.1 Resíduos e polpas de abacaxi e maracujá

Os resíduos das frutas abacaxi e maracujá foram fornecidos por uma indústria de

sucos concentrados e congelados, localizada no município de Estância (SE). A

descrição de cada resíduo está especificada abaixo:

1) Resíduo de abacaxi: gerado durante o processo de extração da polpa de abacaxi em

sistema de rolos de despolpamento. O resíduo é formado por cascas e fibras;

2) Resíduo de maracujá: gerado em equipamento do tipo despolpadeira. Sua

composição consiste na fibra residual da polpa.

A Figura 16 apresenta o fluxograma de obtenção de suco concentrado e

congelado de abacaxi. O bloco destacado em amarelo indica a etapa onde o resíduo foi

coletado (etapa 06). Após a etapa do corte longitudinal, os abacaxis eram transportados

por esteira para um sistema de rolos de despolpamento, o qual separa as cascas da

polpa. A etapa destacada em azul (etapa 10) indica onde a polpa de abacaxi foi coletada,

ou seja, após processo de centrifugação em tanque pulmão.

O fluxograma de obtenção do suco concentrado e congelado de maracujá está

demonstrado na Figura 17. Na etapa de despolpamento, em extrator, ocorre a separação

da polpa e das fibras presentes na parte interna do fruto (etapa 09 destacada em

amarelo). Já a polpa foi coletada logo após a centrifugação do suco (etapa 11 destacada

em azul).
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Figura 16. Fluxograma de obtenção do suco concentrado e congelado de abacaxi com

indicação da coleta de resíduos em amarelo e da polpa em azul.

01 – Recepção da matéria-prima

02 – 1a. Lavagem (escovas)

03 – 2a. Lavagem (cloro)

04 – Corte

05 –Seleção

06 – Extração e trituração

07 – 1a. Prensagem

08 – 2a. Prensagem

09 – Ciclonagem

10 – Centrifugação

11 – Pasteurização

12 – Concentração

13 – Homogeneização

14 – Resfriamento

15 – Filtração

16 – Envase

17 – Câmara Fria

16B – Tambores16A – Sacos Plásticos
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Figura 17. Fluxograma de obtenção do suco concentrado e congelado de maracujá com

indicação da coleta de resíduos em amarelo e da polpa em azul.

01 – Recepção da matéria-prima

02 – 1a. Seleção

03 – Silo

04 – 1a. Lavagem

05 – 2a. Seleção

06 – 2a. Lavagem (escovas)

07 – 3a. Lavagem (cloro)

08 – 4a. Lavagem

09 – Extrator

10 – Ciclonagem

11 – Centrifugação

12 – Pasteurização

13 – Concentração

14 – Homogeneização

15 – Resfriamento

16 – Filtração

17 – Envase

18 – Câmara Fria

17B – Tambores17A – Sacos Plásticos
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3.2 Preparação das amostras

3.2.1 Resíduos de abacaxi e maracujá

Os resíduos de abacaxi foram processados em liquidificador industrial para a

obtenção de uma massa homogênea, a qual foi acondicionada em embalagens de

polietileno de 500g. Os resíduos de maracujá foram diretamente acondicionados em

sacos de polietileno de baixa densidade (PEBD). Ambos os resíduos foram

armazenados em freezer a temperatura de -18°C por intervalo de tempo máximo de 48

horas.

Para a aplicação dos resíduos na obtenção dos destilados, as amostras foram

descongeladas em temperatura ambiente. Os resíduos foram diluídos com água destilada

na proporção de 3:1 e homogeneizados mecanicamente antes de serem utilizados nas

extrações dos aromas.

3.2.2 Polpas de abacaxi e maracujá

As polpas coletadas foram acondicionadas em embalagens de polietileno

tereftalato (PET) e armazenadas em freezer a temperatura de -18°C por intervalo de

tempo máximo de 24 horas.. Para serem utilizadas nas análises físico-químicas, as

polpas eram descongeladas a temperatura ambiente.

3.3 Métodos

3.3.1 Análises físico-químicas

As metodologias e equipamentos utilizados na caracterização físico-química das

polpas e resíduos de abacaxi e maracujá são apresentados na Tabela 9.
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Tabela 9. Análises aplicadas para caracterização físico-química das amostras.
Análise Equipamento Metodologia
pH pHmetro, modelo TEC-2N, TECNAL Instituto Adolfo

Lutz (2008)
Sólidos solúveis
(°Brix)

Refratômetro de mesa, modelo ABBE-3L,
BAUSCH & LOMB

AOAC (2002)

Acidez titulável
expressa em ácido
cítrico

Titulação com hidróxido de sódio 0,1N Instituto Adolfo
Lutz (2008)

i) pH

Para determinação do pH foram pesados 10 gramas da amostra em um béquer e

diluídos em 100mL de água. O conteúdo foi uniformizado mediante agitação e foi

realizada leitura direta em pHmetro (modelo TEC-2N, fabricante TECNAL)

previamente calibrado com soluções-tampão de pH 4,0; 7,0 e 10,0.

ii) Sólidos solúveis (°Brix)

Uma alíquota da amostra foi colocada sobre o prisma do refratômetro analógico

(modelo ABBE-3L, fabricante BAUSCH & LOMB) e se procedeu à leitura direta do

índice de refração indicado pelo aparelho. A temperatura foi corrigida para 20°C.

iii) Acidez titulável expressa em ácido cítrico

Foram diluídos 10 gramas da amostra em 100 mL de água destilada e titulou-se

com hidróxido de sódio até a obtenção de pH 8,2 em pHmetro TECNAL modelo TEC-

2N. O resultado para a análise de acidez foi calculado de acordo com fórmula abaixo:

V x F x M x PM = g de ácido orgânico por cento m/m ou m/v

10 x P x n
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Em que:

V = volume da solução de hidróxido de sódio gasto na titulação em mL;

M = molaridade da solução de hidróxido de sódio;

P = massa da amostra em g ou em volume pipetado em mL;

PM = peso molecular do ácido correspondente em g;

N = número de hidrogênios ionizáveis (Tabela 10);

F = fator de correção da solução de hidróxido de sódio.

Tabela 10. Número de H+ dos ácidos orgânicos.
Ácidos orgânicos PM (g) n
Ácido cítrico 192 3
Ácido tartárico 150 2
Ácido málico 134 2
Ácido láctico 90 1
Ácido acético 60 1
Fonte: Instituto Adolfo Lutz (2008).

3.3.2 Extração dos compostos voláteis

i) Hidrodestilação simples

Os compostos voláteis dos resíduos de abacaxi e maracujá foram extraídos em

destilador de bancada em triplicata. Pesavam-se 50g dos resíduos de abacaxi ou

maracujá diluídos em água (3:1) e transferiam-se para balão volumétrico de fundo chato

de 500mL, o qual era acoplado ao condensador (destilador). Para obtenção dos

destilados, aplicaram-se as temperaturas de 70, 80 e 90°C e tempos de extração de 5, 10,

15 e 30 minutos, respectivamente, conforme apresentado na Tabela 11.

Tabela 11. Condições de extração dos destilados dos resíduos de abacaxi e maracujá por
hidrodestilação simples.

Tratamento
Intervalos de tempo de extração nas temperaturas
70°C 80°C 90°C

t1 5 minutos 5 minutos 5 minutos
t2 10 minutos 10 minutos 10 minutos
t3 15 minutos 15 minutos 15 minutos
t4 30 minutos 30 minutos 30 minutos
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Os destilados obtidos eram pesados em balança semi-analítica e armazenados

em vidros escuros tipo âmbar para congelamento em freezer a temperatura de -18°C até

o momento da análise sensorial e posterior extração de voláteis pela técnica MEFS

daqueles com melhores resultados sensoriais. Realizou-se um balanço de massa para

quantificar os rendimentos obtidos em cada extração, dividindo-se a massa do destilado

obtido pela massa inicial de amostra usada na hidrodestilação. Um esquema de

hidrodestilação simples aplicada neste trabalho está apresentado na Figura 18.

Figura 18. Sistema de hidrodestilação ou destilação simples.

ii) Hidrodestilação por arraste de gás nitrogênio

Para a extração dos compostos voláteis dos resíduos e abacaxi e maracujá por

arraste de gás nitrogênio, eram pesadas 200g dos resíduos de abacaxi ou maracujá

diluídos em água (3:1) e transferidas para balão de duas bocas de 1000mL que era

acoplado ao condensador (destilador) e ao borbulhador de gás, o qual permitia a

passagem de gás nitrogênio de alta pureza. A temperatura usada para esta extração foi

de 60°C e a pressão do gás de 0,4kgf/cm².
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Os destilados obtidos eram pesados em balança semi-analítica e armazenados

em vidros escuros tipo âmbar para congelamento em freezer a temperatura de -18°C até

etapa de extração dos voláteis pela técnica MEFS. Realizou-se um balanço de massa

para quantificar os rendimentos obtidos para cada resíduo extração, dividindo-se a

massa do destilado obtido pela massa inicial de amostra usada nesta técnica.

iii) Microextração em fase sólida

Os compostos voláteis presentes nos destilados obtidos pelas técnicas de

hidrodestilação simples e hidrodestilação por arraste de gás nitrogênio foram extraídos

pelo método de microextração em fase sólida (MEFS). Para a realização deste

procedimento utilizaram-se 5mL de cada amostra em vial de vidro de 40mL com tampa

vasada e septo de teflon, contendo barra de ímã para facilitar a homogeneização,

conforme Figura 19. O vial de 40mL foi colocado em banho-maria a 40°C em agitador-

aquecedor. Após o tempo de equilíbrio de 10 minutos, a fibra MEFS

Carboxen/DVB/PDMS era exposta por 30 minutos. Em seguida a mesma era injetada

no cromatógrafo gasoso conforme condições estabelecidas no item 3.3.6.2.

Das amostras obtidas pela técnica de hidrodestilação simples, somente aquelas

que apresentaram os melhores resultados sensoriais, ou seja, as com odor semelhante ao

do suco da fruta in natura foram analisadas pela técnica de MEFS seguida pela

cromatografia gasosa acoplada com espectrometria de massa.
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Figura 19. Extração por técnica MEFS.

3.3.3 Análise sensorial

Os aromas extraídos pela técnica de hidrodestilação simples foram avaliados

sensorialmente por uma equipe composta por 10 julgadores treinados e selecionados.

Para compor essa equipe, foram convidados colaboradores, de ambos os sexos, da

mesma indústria onde foram coletados os resíduos. Os voluntários foram selecionados

em função do interesse e disponibilidade de tempo para o treinamento e realização das

subseqüentes análises sensoriais.

Cada indivíduo participou de três sessões de treinamento, nas quais foram

apresentadas seis diluições do suco integral de abacaxi ou, em outras três sessões, seis

diluições do suco integral de maracujá. Os dois sucos foram diluídos em água potável

(diluições 1:1, 1:2, 1:4, 1:10, 1:20 e 1:40) conforme descrito por SAMPAIO (2007) e

apresentado na Figura 20. As amostras foram apresentadas em frascos de vidro âmbar e

os indivíduos foram solicitados a cheirá-las, memorizar os respectivos odores e observar

as diferenças de intensidade das amostras.
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Após o término da sessão de treinamento, foi realizado um teste para selecionar

dentre os voluntários treinados, aqueles com adequado poder discriminativo e

repetibilidade de julgamentos. Assim, cada julgador recebeu três diferentes amostras de

suco de abacaxi ou maracujá (diluições 1:4, 1:10 e 1:20 do suco integral) e foi solicitado

a avaliar a intensidade de aroma de abacaxi ou maracujá fresco presente em cada

amostra, utilizando uma escala não estruturada de 9cm, semelhante ao apresentado na

Figura 21.

Figura 20. Apresentação das amostras em sessão de treinamento dos julgadores

(A=Fraca; F=Forte).

Todos os julgadores realizaram o teste em três repetições, avaliando as amostras

em cabines individuais, iluminadas com luz branca. Para evitar erros relacionados à

aparência das amostras, as mesmas foram apresentadas em vidros escuros tipo âmbar

protegidas com papel alumínio.

Na seqüência, a equipe treinada foi solicitada a avaliar os aromas de abacaxi e

maracujá extraídos a partir dos seus resíduos como descrito no presente estudo. Para a

avaliação, as amostras também foram apresentadas em vidros escuros tipo âmbar

protegidas com papel alumínio.
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Após cheirar a amostra, o julgador foi solicitado a indicar, através de uma escala

não estruturada de 9 cm, a intensidade de aroma característico de abacaxi ou maracujá

presente na amostra, como mostrado na Figura 22.

Figura 08. Ficha para avaliação do aroma característico de abacaxi.

Figura 21. Ficha de avaliação de treinamento dos julgadores.

Figura 22. Ficha de avaliação sensorial do destilado de abacaxi.

Nome: ________________________________ Data: ________

Avalie a intensidade do AROMA CARACTERÍSTICO de abacaxi da amostra, utilizando a

escala abaixo:

N° Amostra: ____________

__________________________________________________
Fraca Forte

Nome: ___________________________ N° Sessão: _________ Data: _____________

Avalie a intensidade do AROMA CARACTERÍSTICO DE ABACAXI FRESCO em cada

amostra, utilizando a escala abaixo:

N° Amostra

__________ _________________________________________________
Fraca Forte

__________ _________________________________________________
Fraca Forte

__________ _________________________________________________
Fraca Forte

Comentários: _________________________________________________________
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3.3.4 Análise estatística

A partir do software SAS (2003), os dados obtidos para cada provador foram

analisados através de análise de variância univariada (ANOVA), tendo como fontes de

variação: amostra e repetição. Assim, para os dados obtidos de cada indivíduo, foi

calculado o nível de significância (p) para Famostra e Frepetição. Os indivíduos que

apresentaram boa capacidade discriminatória (p para Famostra  0,05) e boa

reprodutibilidade nos julgamentos (p para Frepetição  0,05) foram selecionados para

compor a equipe sensorial treinada, conforme adotado por SAMPAIO (2007). Fizeram

parte da equipe treinada 07 (sete) julgadores do sexo masculino e 03 (três) do sexo

feminino.

Os dados quantitativos gerados pela equipe sensorial foram analisados através

de média e desvio padrão, utilizando-se o software Microsoft Office Excel 2007. Após a

avaliação sensorial dos destilados obtidos pela técnica de hidrodestilação simples,

apenas as amostras que apresentaram resultado de maior intensidade de aroma da fruta

in natura foram avaliadas por técnicas de microextração em fase sólida, seguida de

cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa.

3.3.5 Cromatografia gasosa

i) CG-EM

A separação dos compostos da fração volátil ocorreu em coluna capilar (CP

WAX 52 de polietileno glicol, marca Varian; 30m de comprimento x 0,25mm i.d x

0,25µm de espessura de filme), em temperatura programada iniciando a 30ºC (3

minutos), com rampa de 2ºC/min até 120ºC (1 minuto), seguido de rampa de 2°C/min

até 250°C, sendo o tempo total da corrida de 114 min, modo splitless. Gás hélio foi

utilizado como gás de arraste. A temperatura da linha de transferência CG/EM foi de

170°C. O espectrômetro de massa foi operado no modo de ionização de elétrons com

uma energia elétrica de 70eV e uma fonte de íons com temperatura de 250°C. A leitura

da massa ocorrerá entre 50 e 1000m/z.
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ii) Identificação dos compostos voláteis

Os cromatogramas de íon total obtidos foram analisados com a estação de

trabalho EM Data Review (marca Varian). A identificação dos compostos foi feita com

base na similaridade entre os espectros de massas do analito comparado aos dados de

espectros de massas da biblioteca NIST (National Institute of Standards and

Technology), usando como ferramenta auxiliar os Índices de Retenção Linear (IRL) de

cada analito obtido nas mesmas condições de analise da amostras a partir de uma série

homóloga de alcanos de C8-C30. A confirmação dos compostos foi realizada pela

consulta dos dados dos espectros ou índice de retenção linear registrados nas seguintes

literaturas:

• Kondjoyan & Berdagué (1996);

• Jennings & Shibamoto (1980);
• Narain et al. (2004);

• CREC Database (2011).
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos para a caracterização físico-química, análises sensorial,

extrações e identificações dos compostos voláteis propostos neste estudo são

apresentados e discutidos a seguir.

4.1 Caracterização físico-química dos resíduos e polpas de abacaxi e maracujá

Os valores médios obtidos para as análises físico-químicas dos resíduos de

abacaxi e maracujá e suas respectivas polpas estão apresentados na Tabela 12.

Tabela 12. Caracterização físico-química dos resíduos e polpas de maracujá e abacaxi
(± desvio padrão).

Análises Polpa de
abacaxi

Resíduo de
abacaxi

Polpa de
maracujá

Resíduo de
maracujá

°Brix refratométrico 14,10a ± 0,15 13,60b ± 0,11 11,90c ± 0,15 8,80d ± 0,13
°Brix corrigido 14,20a ± 0,15 13,70b ± 0,10 12,50c ± 0,15 9,31d ± 0,12
Acidez titulável
expressa em ácido
cítrico (%)

0,54a ± 0,06 0,47b ± 0,07 3,09c ± 0,03 2,57d ± 0,08

pH 3,93a ± 0,10 4,10b ± 0,12 3,29c ± 0,10 3,24d ± 0,11
As médias seguidas de letras diferentes numa mesma linha indicam que as amostras
diferiram estatisticamente entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

Verificou-se que os resultados obtidos para a caracterização da polpa de abacaxi

em relação às análises de °Brix refratométrico (14,10); acidez (0,54) e pH (3,93)

aproximaram-se dos obtidos por Abílio et al. (2009), os quais foram 13,67; 0,51 e 3,68,

respectivamente. Os resultados obtidos para a caracterização da polpa de abacaxi

atendem à legislação referente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento –

MAPA (BRASIL, 2000) para padrões de identidade e qualidade da polpa de abacaxi, a

qual estabelece teor mínimo de sólidos solúveis em °Brix a 20°C de 11,00 e acidez total

expressa em ácido cítrico (g/100) mínima de 0,30.
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Foram encontrados valores de °Brix refratométrico do resíduo de abacaxi de

13,60; bem como de 0,47% para a acidez e 4,10 para o pH. Lemos et al. (2010)

obtiveram os seguintes resultados para caracterização do resíduo de abacaxi cultivar

Pérola: acidez de 0,20%; °Brix refratométrico de 9,00 e pH de 3,67. O valor obtido para

o pH da casca do abacaxi (4,10) também apresentou similaridade ao apresentado por

Oliveira et al. (2006), que obteve um valor médio de 3,92.

Para a caracterização da polpa de maracujá obtiveram-se os valores de 11,90

para o °Brix refratométrico; 3,09% para a acidez e 3,29 para o pH. De acordo com o

MAPA (BRASIL, 2000), para padrões de identidade e qualidade da polpa de maracujá,

este produto deve apresentar os seguintes parâmetros: pH entre 2,7 e 3,8; teor mínimo

de sólidos solúveis em Brix a 20°C de 11,00 e acidez total expressa em ácido cítrico

mínima de 2,50%. Dessa forma, a polpa caracterizada nesse estudo atende ao

estabelecido pela legislação vigente.

Em estudo de caracterização da fibra residual do maracujá, Pena et al. (2008)

obtiveram um teor de 7,3 de sólidos solúveis (°Brix), resultado próximo ao obtido neste

estudo, que foi de 8,80°Brix.

4.2 Rendimentos dos destilados obtidos

4.2.1 Hidrodestilação simples

Vários trabalhos científicos têm reportado a preparação de amostras de

compostos voláteis através da técnica de hidrodestilação simples (GOGUS et al., 2009;

MESHKATALSADAT & SHAHBANOO, 2009; JERKOVIC et al., 2007; OZEK et al.,

2007).

Nas Tabelas 13 e 14 estão apresentados os valores de rendimentos obtidos no

processo de hidrodestilação simples para os resíduos de abacaxi e maracujá,

respectivamente. Considerando o rendimento para obtenção dos destilados, observou-se

que à medida que se eleva o intervalo de tempo, ocorre um aumento do volume de

fração destilada, ou seja, o rendimento é diretamente proporcional ao tempo e
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temperatura de extração, conforme observado por Nicolini (2009) e demonstrado nas

Figuras 23 e 24.

Tabela 13. Rendimentos médios dos destilados obtidos a partir de resíduo de abacaxi por
hidrodestilação simples.
Intervalos de tempo

de extração
Rendimentos nas temperaturas

70°C 80°C 90°C
5 minutos 3,21%a 12,01%b 20,90%c

10 minutos 7,92%a 23,56%b 34,46%c

15 minutos 14,64%a 36,27%b 52,22%c

30 minutos 24,67%a 62,39%b 81,46%c

As médias seguidas de letras diferentes numa mesma linha indicam que as amostras
diferiram estatisticamente entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

Figura 23. Rendimentos (%) dos destilados obtidos a partir do resíduo de abacaxi por
sistema de hidrodestilação simples.

Durante a realização dos experimentos, observou-se que, para o tempo de 30

minutos, em todas as temperaturas aplicadas, as amostras de resíduo de abacaxi

sofreram reações típicas de caramelização com alteração de aroma e cor. Para as

temperaturas de 80°C e 90°C, as amostras extraídas no intervalo de tempo de 15

minutos também apresentaram comportamento similar. Os rendimentos variaram entre

3,2% (condição de 70°C por 5 minutos) a 81,5% (condição de 90°C por 30 minutos).
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Tabela 14. Rendimentos médios dos destilados obtidos a partir dos resíduos de
maracujá por hidrodestilação simples.
Intervalos de tempo

de extração
Rendimentos nas temperaturas

70°C 80°C 90°C
5 minutos 6,90%a 17,38%b 25,67%c

10 minutos 12,72%a 25,42%b 39,43%c

15 minutos 18,79%a 33,86%b 40,11%c

30 minutos 27,79%a 60,76%b 73,50%c

As médias seguidas de letras diferentes numa mesma linha indicam que as amostras
diferiram estatisticamente entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

Figura 24. Rendimentos (%) dos destilados obtidos a partir do resíduo de maracujá por
sistema de hidrodestilação simples.

Para os destilados obtidos a partir do resíduo de maracujá, também houve um

aumento do volume de fração destilada para a maior temperatura com rendimentos

variando entre 6,9%, na condição de temperatura de 70°C por período de 5 minutos, a

73,5%, para temperatura de 90°C por tempo de 30 minutos. Também foram observadas

reações típicas de caramelização em todas as extrações realizadas no intervalo de tempo

de 30 minutos.
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4.2.2 Hidrodestilação por arraste de gás nitrogênio

Na Tabelas 15 e 16 estão apresentados os rendimentos obtidos a partir da

hidrodestilação por arraste de gás nitrogênio para os resíduos de abacaxi e maracujá.

Como não houve variações nas condições de extração para a técnica de hidrodestilação

por arraste de gás nitrogênio, ou seja, manteve-se temperatura fixa de 60°C e pressão do

gás de 0,4kgf/cm², o rendimento obtido apresentou valor médio de 10,98% para o

resíduo de abacaxi e 4,64% para o resíduo de maracujá. A vantagem desta técnica

adaptada foi a utilização de temperatura mais baixa que a hidrodestilação simples, o que

evitou a degradação da amostra por caramelização.

Tabela 15. Rendimentos dos destilados obtidos a partir dos resíduos de abacaxi por
hidrodestilação por arraste de gás nitrogênio.

Extração Proporção amostra:água Rendimento (%)
1ª. 1:1 10,53ª
2ª. 1:1 11,65ª
3ª. 1:1 10,75ª

Média - 10,98ª
As médias seguidas por letras iguais indicam que as amostras não diferiram
estatisticamente entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

Tabela 16. Rendimentos dos destilados obtidos a partir dos resíduos de maracujá por
hidrodestilação por arraste de gás nitrogênio.

Extração Proporção amostra:água Rendimento (%)
1ª. 1:1 4,24ª
2ª. 1:1 4,56ª
3ª. 1:1 5,12ª

Média - 4,64ª
As médias seguidas por letras iguais indicam que as amostras não diferiram
estatisticamente entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

4.3 Análise sensorial

Nas Tabelas 17 e 18, apresenta-se o desempenho dos julgadores que

participaram da análise sensorial, com relação ao teste de seleção. Todos demonstraram

alto poder discriminativo (p para Famostra  0,05) para diferenciar amostras com
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diferentes intensidades de odor de abacaxi e maracujá, alta reprodutibilidade em seus

julgamentos (p para Frepetição  0,05) e adequado grau de consenso com a equipe.

Tabela 17. Valores de p para Famostra, p para Frepetição e intensidade média de aroma de
abacaxi atribuída por cada julgador às amostras no teste de seleção da equipe sensorial
(n1 = 10 julgadores, n2= 3 repetições).

Julgador p Famostra p Frepetição
Médias de intensidade de aroma de abacaxi1

Amostra 359 Amostra 475 Amostra 521
01 < 0,0001 0,0726 2,88ª 6,03b 8,87c

02 < 0,0001 0,6691 2,56ª 5,67b 9,00c

03 < 0,0001 0,1166 2,05ª 4,50b 8,64c

04 < 0,0001 0,9070 4,10ª 6,23b 8,95c

05 < 0,0001 0,9797 3,28ª 5,78b 8,43c

06 < 0,0001 0,1600 3,23ª 5,10b 8,13c

07 < 0,0001 0,5143 3,86ª 6,48b 8,70c

08 < 0,0001 0,1400 4,03ª 5,72b 7,97c

09 < 0,0001 0,3993 3,95ª 6,50b 8,24c

10 < 0,0001 0,7700 2,85ª 7,04b 9,00c

1(0=forte, 9=fraca), valores com letras em comum em uma mesma linha, indicam
amostras que não diferiram entre si a p 0,05. Amostra 359 = diluição 1:20; amostra 475
= diluição 1:10; amostra 521 = diluição 1:4.

Os resultados obtidos das intensidades médias do aroma característico de

abacaxi fresco presentes nos destilados obtidos por hidrodestilação simples do resíduo

de abacaxi, segundo julgamento da equipe sensorial caracterizada acima, encontram-se

na Tabela 19. As condições de extração que se destacaram foram as de temperatura de

70°C a 5 e 10 minutos e de 80°C por tempo de 5 minutos. Esses destilados foram

percebidos pela equipe sensorial como possuindo baixa intensidade de aroma de abacaxi

fresco, dado que ela obteve intensidade média próxima a 2,5 em uma escala de nove

pontos. Para as outras condições de extração, os julgadores observaram que os aromas

não eram característicos de abacaxi fresco, sendo percebidas notas de “queimado” e de

“fruta passada”.
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Tabela 18. Valores de p para Famostra, p para Frepetição e intensidade média de aroma de
maracujá atribuída por cada julgador às amostras no teste de seleção da equipe sensorial
(n1 = 10 julgadores, n2= 3 repetições).

Julgador p Famostra p Frepetição
Médias de intensidade de aroma de maracujá 1

Amostra 316 Amostra 468 Amostra 679
01 0,0028 0,3125 2,2ª 6,4b 8,6c

02 0,0007 0,8241 1,4ª 7,4b 7,5b

03 < 0,0001 0,4474 0,8ª 7,0b 9,0c

04 0,0352 0,8962 0,4ª 5,0b 7,6c

05 < 0,0001 0,3144 1,5ª 6,2b 8,0c

06 0,0050 0,8769 2,1ª 5,9b 9,0c

07 0,0360 0,8656 2,9ª 6,3b 8,9c

08 < 0,0001 0,8153 2,2ª 5,1b 8,6c

09 0,0100 0,7568 3,1ª 4,0a 8,5c

10 < 0,0001 0,8478 1,1ª 6,5b 8,7c

1(0=forte, 9=fraca), valores com letras em comum em uma mesma linha, indicam
amostras que não diferiram entre si a p 0,05. Amostra 316 = diluição 1:20; amostra 468
= diluição 1:10; amostra 679 = diluição 1:4.

Tabela 19. Intensidade média de aroma característico de abacaxi fresco presente nos
destilados (n = 10 julgadores).

Condições de extração Intensidade de aroma de abacaxi1

(média ± desvio padrão)
70°C/5min 1,15 ± 0,98
70°C/10min 2,32 ± 0,94
80°C/5min 3,41 ± 0,86

1(0=forte, 9=fraca).

Para os destilados obtidos a partir do resíduo de maracujá, as condições de

extração que se aproximaram do aroma característico de maracujá fresco foram as de

temperatura de 70°C a 5, 10 e 15 minutos e de 80°C a 5 minutos, conforme apresentado

na Tabela 20. Esses destilados foram percebidos pela equipe sensorial como possuindo

moderada intensidade de aroma de maracujá fresco, dado que ela obteve intensidade

média próxima a 4,3 em uma escala de nove pontos.
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Tabela 20. Intensidade média de aroma característico de maracujá fresco presente nos
destilados (n = 10 julgadores).

Condições de extração Intensidade de aroma de maracujá1

(média ± desvio padrão)
70°C/5min 2,78 ± 0,87
70°C/10min 3,85 ± 0,64
70°C/15min 5,76 ± 0,68
80°C/5min 4,70 ± 0,91

1(0=forte, 9=fraca).

De um modo geral, os resultados da avaliação sensorial dos destilados de

resíduos de abacaxi e maracujá (Tabelas 19 e 20) sugerem que esses produtos podem

apresentar potencial para ser utilizados na elaboração de essências dessas frutas,

contendo assim, compostos voláteis odoríferos que caracterizam o aroma natural de

abacaxi e maracujá frescos (in natura).

4.4 Cromatografia Gasosa

4.4.1 Identificação dos voláteis do resíduo de maracujá

Na Figura 25 está apresentado o cromatograma obtido pela captura de

compostos voláteis por microextração em fase sólida do destilado do resíduo de

maracujá tratado por hidrodestilação simples a temperatura de 70°C e tempo de

extração de 15 minutos. Os compostos foram detectados por cromatografia gasosa de

alta resolução acoplada à espectrometria de massa (CG-EM). As condições de extração

para a hidrodestilação simples foram escolhidas em função do resultado da análise

sensorial, ou seja, maior intensidade de aroma característico da fruta fresca.

Este cromatograma apresenta os trinta e um compostos voláteis detectados por

CG-EM. Destes, vinte e quatro foram positivamente identificados através do índice de

retenção e espectro de massas e sete foram identificados por tentativa. O componente

volátil do resíduo de maracujá apresentou em sua composição 29% de alcoóis, sendo

esta a principal classe de compostos identificados. Os ésteres foram a segunda maior

classe (20%), seguidos de outros compostos (19%), aldeídos (16%), ácidos (10%) e

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


65

cetonas (6%). As áreas dos picos expressas em porcentagem para os diversos compostos

foram usadas para indicar a concentração relativa de cada composto.

Figura 25. Cromatograma obtido pela captura de compostos voláteis por microextração
em fase sólida do destilado do resíduo de maracujá tratado por hidrodestilação simples a
temperatura de 70°C e tempo de extração de 15 minutos.

Na Tabela 21 estão apresentados os compostos voláteis do destilado do resíduo

de maracujá, tratado por hidrodestilação simples, obtidos por captura da microextração

em fase sólida e detectados por CG-EM. Além dos compostos, está apresentada a

porcentagem de área relativa a cada componente, bem como o índice de retenção linear

calculado e os respectivos índices encontrados na literatura. Os principais componentes

foram: neral (26,19%), cinamato de metila (18,52%), linalol (16,82%), 1-undecanol

(5,60%), cis-óxido de linalol (4,41%), benzaldeído (3,92%) e 1-hexanol (3,48%).

Tabela 21. Compostos voláteis identificados pela captura por MEFS do destilado do
resíduo de maracujá tratado por hidrodestilação simples.

Pico Composto
Área
(%)

IR
IR Literatura

A B C D
1 Disulfeto de dimetila 0,55 1073 - 1075 1075 1064
2 1-Hexanal 0,02 1089 1065 1084 1080 1099
3 2-Pentanol 0,08 1113 1113 1091 1122 -
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Tabela 21 (continuação). Compostos voláteis identificados pela captura por MEFS do
destilado do resíduo de maracujá tratado por hidrodestilação simples.

Pico Composto
Área
(%)

IR
IR Literatura

A B C D
4 Mirceno 0,09 1161 1148 1156 1170 1172
5 Limoneno 0,04 1181 1188 1206 1195 1205
6 Disulfeto de dietila 0,86 1208 - - 1210 1192
7 1-Pentanol 0,04 1243 1222 - 1248 1244
8 2-Heptanol 0,93 1314 1323 1284 1322 -
9 2-Nonanona 1,49 1342 1372 - 1350 -
10 Éter hexílico 2,47 1352 - 1349 - -
11 (Z)-3-Hexen-1-ol 0,26 1378 1362 - 1381 1399
12 1-Hexanol 3,48 1384 1331 1316 1356 1364
13 cis-Óxido de linalol* 4,41 1432 1426 1423 - 1448
14 1-Heptanol 0,21 1452 1400 1419 1459 -
15 Furfural 0,04 1448 1426 1449 1461 1410
16 Benzaldeído 3,92 1492 1492 1502 1527 1555
17 Hexanoato de pentila* 0,13 1507 1498 - 1505 -
18 Linalol 16,82 1537 1519 1506 1542 1557
19 1-Octanol 2,64 1545 1535 1519 1558 1575
20 5-Metilfurfural* 0,16 1580 - 1563 1580 -
21 Ácido butanóico 2,82 1586 1588 - - 1638
22 (Z)-3-Hexanoato de hexenila 0,48 1634 1626 1654 1635 -
23 Neral* 26,19 1677 1657 1680 - 1709
24 Acetato de benzila 0,34 1736 1648 1697 1720 -
25 Acetato de feniletila* 2,13 1784 1780 1785 - -
26 Ácido hexanóico 1,15 1798 1797 - - -
27 1-Undecanol 5,60 1837 1827 1822 - -
28 Álcool benzílico 0,18 1857 1837 - 1884 1893
29 â-Ionona* 2,71 1950 1905 1918 1952 1984
30 Ácido octanóico* 1,24 2014 2008 - - 2047
31 Cinamato de metila 18,52 2051 2050 2051 - -
A – Kondjoyan & Berdagué (1996);
B – Jennings & Shibamoto (1980);
C – Narain et al. (2004);

D – CREC Database (2011).
* Compostos identificados por tentativa.

O cromatograma obtido pela captura de compostos voláteis por microextração

em fase sólida do destilado do resíduo de maracujá tratado por com arraste de gás

nitrogênio está apresentado na Figura 26. Para esta técnica de extração, trinta compostos

voláteis foram detectados na cromatografia gasosa. Destes, vinte e dois foram
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positivamente identificados através do índice de retenção e espectro de massas e oito

foram identificados por tentativa.

O componente volátil do resíduo de maracujá apresentou em sua composição

30% de ésteres, sendo esta a principal classe de compostos identificados. Os alcoóis

foram a segunda maior classe (27%), seguidos de aldeídos (13%) e outros compostos

(13%), ácidos (10%) e cetonas (7%). As áreas dos picos expressas em porcentagem para

os diversos compostos foram usadas para indicar a concentração relativa de cada

composto.

Figura 26. Cromatograma obtido pela captura de compostos voláteis por microextração
em fase sólida do destilado do resíduo de maracujá tratado por hidrodestilação com
arraste de gás nitrogênio.

Na Tabela 22 estão apresentados os compostos voláteis do destilado do resíduo

de maracujá, tratado por hidrodestilação com arraste de gás nitrogênio, obtidos por

captura da microextração em fase sólida e detectados por CG-EM. Os principais

componentes foram: cinamato de metila (30,41%), neral (24,46%), eugenol (14,61%),

â-ionona (13,81%), linalol (4,0%) e ácido butanóico (2,19%). Além dos compostos, está

apresentada a porcentagem de área relativa a cada componente, bem como o índice de

retenção linear calculado e os respectivos índices encontrados na literatura.
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Tabela 22. Compostos voláteis identificados pela captura por MEFS do destilado do
resíduo de maracujá tratado por hidrodestilação com arraste de gás nitrogênio.

Pico Composto
Área
(%)

IR
IR Literatura

A B C D
1 Disulfeto de dimetila 0,20 1074 - 1075 1075 1064
2 Disulfeto de dietila 0,50 1215 - - 1210 1192
3 Acetato de hexila 0,03 1314 1307 - - -
4 2-Heptanol 0,43 1327 1323 1284 1322 -
5 1-Hexanol 0,16 1345 1331 1316 1356 1364
6 (E)-3-Hexen-1-ol* 0,54 1355 1357 - - -
7 2-Nonanona 0,03 1365 1372 - 1350 -
8 1-Heptanol 0,98 1396 1400 1419 1459 -
9 Hexanoato de butila 0,11 1404 1404 - - -
10 Butanoato de hexila 0,02 1422 1420 - - -
11 cis-óxido de linalol* 0,18 1437 1426 1423 - 1448
12 trans-óxido de linalol* 1,18 1442 1440 - - -
13 Furfural 0,16 1448 1426 1449 1461 1410
14 Benzaldeído 0,18 1495 1492 1502 1527 1555
15 Linalol 4,00 1537 1519 1506 1542 1557
16 1-Octanol 0,05 1546 1535 1519 1558 1575
17 5-Metilfurfural* 0,26 1582 - 1563 1580 -
18 Ácido butanóico 2,19 1593 1588 - - 1638
19 Hexanoato de hexila 0,85 1596 1599 - - -
20 (Z)-3-Hexanoato de hexenila 0,34 1638 1626 1654 1635 -
21 Neral* 24,46 1680 1657 1680 - 1709
22 Acetato de benzila 1,42 1704 1648 1697 1720 -
23 Acetato de feniletila* 0,23 1786 1780 1785 - -
24 Ácido hexanóico 0,25 1795 1797 - - -
25 1-Undecanol 0,95 1837 1827 1822 - -
26 Álcool benzílico 0,21 1858 1837 - 1884 1893
27 â-Ionona* 13,81 1910 1905 1918 1952 1984
28 Ácido octanóico* 1,24 2014 2008 - - 2047
29 Cinamato de metila 30,41 2051 2050 2051 - -
30 Eugenol 14,61 2106 2115 - - -

A – Kondjoyan & Berdagué (1996);
B – Jennings & Shibamoto (1980);
C – Narain et al. (2004);

D – CREC Database (2011).
* Compostos identificados por tentativa.

Para os dois processos de extração aplicados na obtenção de compostos voláteis

do resíduo de maracujá, ou seja, a hidrodestilação simples e a hidrodestilação por
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arraste de gás nitrogênio, dois componentes foram comuns e apresentaram elevada

porcentagem de área para ambos os cromatogramas: o neral (26,19% e 24,46%,

respectivamente) e o cinamato de metila (18,52% e 30,41%, respectivamente).

Ciampone (2007) também identificou esses dois compostos no isolado de water phase

de maracujá.

Ambos os cromatogramas apresentaram grande quantidade de ésteres,

compostos voláteis que influenciam diretamente no aroma de vários produtos por serem

responsáveis por notas aromáticas frutais. Os alcoóis também se destacaram no resíduo

de maracujá e, de acordo com diversos autores, eles são compostos comuns presentes

nesta fruta (PONTES, et al., 2009; CIAMPONE, 2007; FREITAS, 2007; NARAIN et

al., 2004; WERKHOFF et al., 1998).

A presença dos aldeídos 1-hexanal, furfural, benzaldeído e 5-metilfurfural e dos

alcoóis 2-pentanol 1-pentanol, 2-heptanol, 1-heptanol e 1-octanol foi reportada em

estudo de caracterização de compostos voláteis em polpa de maracujá através da técnica

de headspace dinâmico e cromatografia gasosa com coluna capilar de sílica fundida

recoberta com filme de polietileno glicol (NARAIN et al., 2004), similar à utilizada

neste trabalho. Os compostos furfural e 5-metilfurfural, identificados no resíduo de

maracujá podem ter sido formados pela reação do rearranjo Amadori, envolvendo

primeiramente as carbonilas, usualmente dos açúcares redutores e dos grupos aminos

livres (NARAIN et al, 2004).

Ciampone (2007) reportou a presença dos compostos cis-óxido de linalol, ácido

hexanóico, neral, acetato de benzila e ácido octanóico na caracterização de water phase

de maracujá amarelo. Em estudo sobre avaliação da estabilidade de suco de maracujá

envasados em diferentes embalagens, Freitas (2007) observou a presença dos seguintes

compostos majoritários: propanoato de etila, hexanol, hexanoato de etila e (Z)-3-

hexanol.
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Os compostos butanoato de hexila, acetato de hexila, 1-octanol, hexanoato de

butila, furfural, 1-hexanol, cis-óxido de linalol, benzaldeído, álcool benzílico, ácido

hexanóico, 5-metilfurfural, (Z)-3-hexanoato de hexenila, 2-heptanol, (E)-3-hexen-1-ol,

hexanoato de hexila, 1-heptanol, trans-óxido de linalol, ácido octanóico, acetato de

benzila, ácido butanóico, linalol, â-Ionona, eugenol, neral e cinamato de metila também

foram reportados por Werkhoff et al. (1998) que extraiu os voláteis da polpa de

maracujá através de headspace a vácuo, seguido de extração líquido-líquido com

solvente metil tércio-butil éter.

Dentre os compostos voláteis presentes no resíduo de maracujá que apresentam

importância odorífera, de acordo com a literatura, destacam-se o hexanal, 1-pentanol, 1-

hexanol, linalol, (Z)-3-hexen-1-ol, furfural, e ácido octanóico (CIAMPONE, 2007). Isso

demonstra o potencial deste produto para obtenção de aromas

4.4.2 Identificação dos voláteis do resíduo de abacaxi

A Figura 27 apresenta o cromatograma obtido pela captura de compostos

voláteis por microextração em fase sólida do destilado do resíduo de abacaxi tratado por

hidrodestilação simples a temperatura de 80°C e tempo de extração de 5 minutos. As

condições de extração para a hidrodestilação simples foram escolhidas em função do

resultado da análise sensorial.

Trinta e cinco compostos voláteis foram detectados por CG-EM. Destes, vinte e

nove foram positivamente identificados através do índice de retenção e espectro de

massas e seis foram identificados por tentativa. O componente volátil do resíduo de

abacaxi apresentou em sua composição 37% de ésteres, sendo esta a principal classe de

compostos identificados. Os alcoóis foram a segunda maior classe (29%), seguidos de

outros compostos (11%), aldeídos (9%), cetonas (9%) e ácidos (6%). As áreas dos picos

expressas em porcentagem para os diversos compostos foram usadas para indicar a

concentração relativa de cada composto.
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Figura 27. Cromatograma obtido pela captura de compostos voláteis por microextração
em fase sólida do destilado do resíduo de abacaxi tratado por hidrodestilação simples a
temperatura de 80°C e tempo de extração de 5 minutos.

Na Tabela 23 estão apresentados os compostos voláteis do destilado do resíduo

de abacaxi, tratado por hidrodestilação simples, obtidos por captura da microextração

em fase sólida e detectados por CG-EM. Os principais componentes foram: (Z)-3-

hexen-1-ol (35%), octanoato de metila (26%), 2-fenil etanol (13%), 2-metil-3-buteno-2-

ol (8%) e 1-hexanol (3%). Além dos compostos, está apresentada a porcentagem de área

relativa a cada componente, bem como o índice de retenção linear calculado e os

respectivos índices encontrados na literatura.

Tabela 23. Compostos voláteis identificados pela captura por MEFS do destilado do
resíduo de abacaxi tratado por hidrodestilação simples.

Pico Composto
Área
(%)

IR
IR Literatura

A B

1 2-Metil-3-buteno-2-ol 8,69 1074 1078 1080
2 Pentanoato de metila 1,62 1085 1093 -
3 2-Pentanol 0,94 1114 1113 1091
4 2-Heptanona 0,76 1172 1160 -
5 Hexanoato de metila 1,27 1174 1177 1177
6 Limoneno 0,90 1187 1188 1206
7 z-Ocimeno 0,05 1206 1205 1228
8 1-Pentanol 0,36 1221 1222 -
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Tabela 23 (continuação). Compostos voláteis identificados pela captura por MEFS do
destilado do resíduo de abacaxi tratado por hidrodestilação simples.

Pico Composto
Área
(%)

IR
IR Literatura

A B

9 Hexanoato de etila 0,31 1227 1224 1230
10 1-Hexanol 3,84 1323 1331 1316
11 (Z)-3-Hexen-1-ol 35,58 1363 1362 -
12 Octanoato de metila 26,11 1366 1378 1378
13 Nonanal 0,02 1377 1373 1382
14 (E)-2-Hexen-1-ol 0,05 1390 1389 -
15 Ácido acético 0,08 1408 1410 -
16 Octanoato de etila 0,48 1437 1422 1423
17 Furfural 0,04 1441 1426 1449
18 Benzaldeído 0,04 1496 1492 1502
19 2,3-Butandiol* 0,06 1512 1494 1512
20 Ácido propanóico* 1,80 1522 1525 -
21 Linalol 1,07 1538 1519 1506
22 Metil-3-(metiltio)-propanoato 0,04 1542 1540 -
23 1-Octanol 0,14 1546 1535 1519
24 Succinato de dimetila* 0,05 1563 - 1558
25 Decanoato de metila 0,16 1580 - 1581
26 Benzoato de metila 0,04 1600 1601 1600
27 Decanoato de etila 0,11 1616 1615 1624
28 á-Terpineol 0,03 1650 1650 1661
29 Benzoato de etila 0,33 1656 1663 1647
30 ã-Hexalactona* 0,96 1677 1677 -
31 2-Fenil-etil-acetato 0,19 1786 1780 -
32 Geraniol* 0,05 1797 1801 1797
33 Etil-fenil-acetato 0,11 1826 1823 -
34 2-Fenil etanol 13,51 1859 1865 1869
35 ã-Octalactona* 0,18 1879 1877 1883

A – Kondjoyan & Berdagué (1996);
B – Jennings & Shibamoto (1980).
* Compostos identificados por tentativa.

O cromatograma obtido pela captura de compostos voláteis por microextração

em fase sólida do destilado do resíduo de abacaxi tratado por com arraste de gás

nitrogênio está apresentado na Figura 28. Para esta técnica de extração, trinta e quatro

compostos voláteis foram detectados na cromatografia gasosa. Destes, vinte e oito
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foram positivamente identificados através do índice de retenção e espectro de massas e

seis foram identificados por tentativa. O resíduo de abacaxi apresentou em sua

composição 35% de ésteres, sendo esta a principal classe de compostos identificados.

As cetonas foram a segunda maior classe (26%), seguidos de alcoóis (18%), aldeídos

(9%), outros compostos (9%) e ácidos (3%). As áreas dos picos expressas em

porcentagem para os diversos compostos foram usadas para indicar a concentração

relativa de cada composto.

Figura 28. Cromatograma obtido pela captura de compostos voláteis por microextração
em fase sólida do destilado do resíduo de abacaxi tratado por hidrodestilação com
arraste de gás nitrogênio.

Na Tabela 24 estão apresentados os compostos voláteis do destilado do resíduo

de abacaxi, tratado por hidrodestilação com arraste de gás nitrogênio, obtidos por

captura da microextração em fase sólida e detectados por CG-EM.

Tabela 24. Compostos voláteis identificados pela captura por MEFS do destilado do
resíduo de abacaxi tratado por hidrodestilação com arraste de gás nitrogênio.

Pico Composto
Área
(%)

IR
IR Literatura
A B

1 Acetato de butila 0,36 1056 1059 1059
2 2-metil-3-buteno-2-ol 9,33 1073 1078 1080
3 Pentanoato de metila 1,06 1085 1093 -
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Tabela 24 (continuação). Compostos voláteis identificados pela captura por MEFS do
destilado do resíduo de abacaxi tratado por hidrodestilação com arraste de gás
nitrogênio.

Pico Composto
Área
(%)

IR IR Literatura

4 2-Pentanol 0,62 1113 1113 1091
5 Etil 2-butenoato 0,21 1161 1161 -
6 2-Heptanona 0,39 1168 1160 -
7 z-Ocimeno 0,23 1208 1205 1228
8 1-Hexanol 60,19 1330 1331 1316
9 (Z)-3-Hexen-1-ol 0,18 1361 1362 -
10 Ácido acético 0,13 1411 1410 -
11 Octanoato de etila 1,19 1427 1422 1423
12 Furfural 0,02 1445 1426 1449
13 Decanal 0,84 1488 1478 1485
14 Benzaldeído 0,07 1495 1492 1502
15 2,3-Butandiol* 0,09 1510 1494 1512
16 Linalol 1,08 1530 1519 1506
17 Metil-3-(metiltio)-propanoato 0,06 1541 1450 -
18 Succinato de dimetila* 0,44 1564 - 1558
19 Decanoato de metila 0,04 1580 - 1581
20 ã-Butirolactona* 2,08 1593 1592 -
21 Benzoato de metila 0,12 1609 1601 1600
22 Decanoato de etila 0,08 1613 1615 1624
23 á-Terpineol 0,04 1649 1650 1661
24 ã-Hexalactona 1,09 1670 1677 -
25 2-Fenil-etil-acetato 1,72 1776 1780 -
26 Etil-fenil-acetato 14,54 1844 1823 -
27 2-Fenil etanol 0,69 1858 1865 1869
28 ã-Octalactona* 0,77 1879 1877 1883
29 ä-Octalactona 0,03 1929 1887 1929
30 Cinamato de etila 0,03 2097 - 2095
31 ã-Decalactona 1,08 2104 2094 2101
32 ä-Decalactona 0,07 2148 2145 2144
33 ã-Dodecalactona* 1,09 2317 2317 2317
34 ä-Dodecalactona* 0,04 2351 - 2358

A – Kondjoyan & Berdagué (1996);
B – Jennings & Shibamoto (1980).
* Compostos identificados por tentativa.
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Comparando-se as duas técnicas de extração, ou seja, hidrodestilação simples e a

hidrodestilação com arraste de gás nitrogênio, observou-se similaridade de porcentagem

de área entre alguns compostos sendo eles: 2-metil-3-butenol-2-ol (8,69% e 9,33%,

respectivamente), pentanoato de metila (1,62% e 1,06%, respectivamente), linalol

(1,07% e 1,08%, respectivamente) e ã-hexalactona (0,96% e 1,09%, respectivamente).

Isto indica que mesmo com diferenças nas condições de extração, alguns compostos não

sofreram alterações químicas, assim não houve perdas de voláteis em potencial que

caracterizam o aroma de abacaxi.

Os principais compostos detectados pela técnica de hidrodestilação com arraste

de gás nitrogênio para o resíduo de abacaxi foram: 1-hexanol (60,19%), etil-fenil-

acetato (14,54%), 2-metil-3-buten-2-ol (9,33%), ã-butirolactona (2,08%), 2-fenil-etil-

acetato (1,72%) e octanoato de etila (1,19%).

Elss et al. (2005) também obtiveram os seguintes compostos voláteis quando

caracterizaram abacaxi fresco e seu water phase: 2-metil-3-buten-2-ol, pentanoato de

metila, acetato de butila, hexanal, 2-pentanol, 1-butanol, hexanoato de etila, limoneno,

z-ocimeno, linalol, furfural, ácido acético, á-terpineol, geraniol, ã-octalactona, entre

outros.

Spanier et al. (1998) caracterizaram abacaxi fresco e também identificaram

compostos similares ao apresentado neste estudo, sendo os principais: 1-hexanol e

hexanoato de etila.

Os compostos identificados no resíduo de abacaxi revelam que este subproduto é

passível de tornar-se um potencial para a extração de compostos voláteis, aproveitando

assim os resíduos gerados pela agroindústria.
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5. CONCLUSÕES

A caracterização físico-química dos resíduos gerados a partir do processamento

de polpas das frutas abacaxi e maracujá, alvo desse estudo, estão de acordo com dados

anteriores reportados pela literatura científica para as análises de sólidos solúveis,

acidez e pH.

Os destilados de abacaxi obtidos pela técnica de hidrodestilação simples foram

percebidos pela equipe sensorial como possuindo baixa intensidade de aroma de abacaxi

fresco nas condições de extração de 70°C a 5 e 10 minutos e de 80°C a 5 minutos. Para

as outras condições de extração aplicadas neste estudo, os julgadores observaram que os

destilados não possuíam aroma característico de abacaxi fresco, sendo percebidas notas

de “queimado” e de “fruta passada”.

Para os destilados obtidos a partir do resíduo de maracujá, as condições de

extração que se aproximaram do aroma característico de maracujá fresco foram as de

temperatura de 70°C a 5, 10 e 15 minutos e de 80°C a 5 minutos. Esses destilados foram

percebidos pela equipe sensorial como possuindo entre moderada e alta intensidade de

aroma de maracujá fresco.

O presente estudo revelou que os resíduos de abacaxi e maracujá apresentam

compostos voláteis que podem ser extraídos a partir desses co-produtos na forma de

aromas. Os destilados obtidos apresentaram potencial para gerar essências naturais com

valor agregado.

Para a caracterização dos compostos voláteis do resíduo de maracujá por

hidrodestilação simples, foi possível identificar trinta e um compostos. Ésteres e alcoóis

foram as classes de compostos mais abundantes na amostra. Dentre os voláteis

identificados, estavam presentes em maior porcentagem de área: neral (26,19%),

cinamato de metila (18,52%), linalol (16,82%), 1-undecanol (5,60%), cis-óxido de

linalol (4,41%), benzaldeído (3,92%) e 1-hexanol (3,48%).

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


78

Semelhante à hidrodestilação simples, a hidrodestilação por arraste de gás

nitrogênio apresentou resultado similar em relação aos cromatogramas. Os principais

componentes também foram ésteres e alcoóis, sendo que em maior porcentagem de área

destacaram-se os compostos: cinamato de metila (30,41%), neral (24,46%), â-ionona

(13,81%), linalol (4,0%) e ácido butanóico (2,19%).

Na caracterização dos compostos voláteis do resíduo de abacaxi por

hidrodestilação simples, trinta e cinco compostos voláteis foram detectados por

cromatografia gasosa. Os principais compostos foram: (Z)-3-hexen-1-ol (35%),

octanoato de metila (26%), 2-fenil etanol (13%), 2-metil-3-buteno-2-ol (8%) e 1-

hexanol (3%).

O cromatograma do resíduo de abacaxi tratado por hidrodestilação com arraste

de gás nitrogênio apresentou trinta e quatro compostos voláteis detectados. Os

principais compostos detectados foram: 1-hexanol (60,19%), etil-fenil-acetato

(14,54%), 2-metil-3-buten-2-ol (9,33%), ã-butirolactona (2,08%), 2-fenil-etil-acetato

(1,72%) e octanoato de etila (1,19%).

Os resultados obtidos indicam que os resíduos de abacaxi e maracujá apresentam

viabilidade para a produção de essências e podem também ser aplicadas como

ingredientes para blends de aromas obtidos a partir das frutas in natura. Além do

aproveitamento dos resíduos, os destilados obtidos, se devidamente concentrados,

podem contribuir não só para melhorar a qualidade dos sucos das respectivas frutas,

como também aumentar o valor das mesmas.
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6. SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS

• Pesquisas que explorem técnicas de concentração dos compostos voláteis

presentes nos destilados obtidos pelas técnicas de hidrodestilação simples e

hidrodestilação por arraste de gás nitrogênio, permitindo assim purificar as

amostras;

• Além da concentração dos destilados obtidos a partir de resíduos, analisar e

concentrar os voláteis que são perdidos no condensado proveniente do processo

de concentração de sucos;

• Estudar detalhadamente os voláteis presentes nos resíduos de abacaxi e maracujá

provenientes de diferentes regiões brasileiras.
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