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SANTANA, G. C. S. Desenvolvimento de microcápsulas de camu-camu (Myrciaria dubia 

Mc Vaugh) obtidas pelo processo de gelificação iônica: estudo da estabilidade dos compostos 

bioativos [Dissertação]. São Cristóvão: Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia 

de Alimentos, Universidade Federal de Sergipe; 2020. 

RESUMO 
 

O camu-camu (Myrciaria dubia (Mc Vaugh)) é um fruto exótico que se destaca pelo elevado 

teor de vitamina C. A gelificação iônica é um método de encapsulação que traz ao produto 

maior durabilidade protegendo seu núcleo contra o meio externo, liberando-o de forma 

gradativa. Dessa forma, a utilização da microencapsulação no suco de camu-camu, resulta em 

partículas mais estáveis promovendo uma proteção aos compostos bioativos da fruta. O 

presente trabalho teve como objetivo desenvolver microcápsulas de camu-camu por meio da 

técnica de gelificação iônica utilizando o alginato de sódio como agente gelificante e verificar 

a estabilidade dos compostos bioativos bem como as alterações físico químicas e 

microbiológica dos produtos P (controle) e S (controle com adição de suco como meio de 

conservação) durante o armazenamento refrigerado a 5±1 °C por 45 dias em embalagens de 

vidro transparentes. As análises foram realizadas em duplicatas e avaliadas pelo teste de 

Tukey a nível de 5% de significância. A matéria-prima utilizada para o processamento foi o 

suco de camu-camu (solução com a fruta liofilizada a 25% m/v) que diferiu (p˂0,05) das 

microcápsulas na maioria do parâmetros analisados. Durante o período de armazenamento 

verificou-se um produto mais ácido, com redução significativa do pH, retenção em níveis 

consideráveis de flavonóides (87%) e um teor de 1.542,13 mg.100g-1 de vitamina C 

contribuindo para as capacidades antioxidantes, FRAP e DPPH. Carotenóides e compostos 

fenólicos foram degradados gradativamente. Em relação a cor observou-se perda de tons 

avermelhados com leve aumento de saturação e intensidade. A adição do suco como meio de 

conservação no produto S, diferiu com significância (5%) do produto P apenas nos teores de 

flavonóides e vitamina C. Não foi observada contaminação microbiana. Os espectros de FTIR 

mostraram compostos incomuns entre o suco e as microcápsulas, demonstrando a interação 

ocorrida. A obtenção de microcápsula de camu-camu apresentou pontos positivos devido a 

formação de um produto com um alto poder nutricional, aplicável na formulação de alimentos 

inovadores, ajudando na prevenção de várias doenças e assim, beneficiando a saúde dos 

consumidores: seu potencial torna-se promissor! 

 

 

Palavra-chave: Camu-camu. Vitamina C. Compostos bioativos. Microencapsulação. 

Gelificação iônica.  



 

SANTANA, G. C. S. Development of microcapsules of camu-camu (Myrciaria dubia Mc 

Vaugh) obtained by the process of ionic gelation: study of the stability of bioactive 

compounds [Dissertation]. São Cristóvão: Graduate Program in Food Science and 

Technology, Universidade Federal de Sergipe; 2020. 

 

ABSTRACT 

Camu-camu (Myrciaria dubia (Mc Vaugh)) is an exotic fruit which presents high vitamin C 

content. Ion gelation is an encapsulation method which gives higher durability to the capsule 

and also protects its core against external environmental changes. It also helps to gradually 

realease the encapsulate compound. In this study, camu-camu juice microencapsulation 

produced more stable particles which promoted a protection to the fruit's bioactive 

compounds. The present work aimed to develop camu-camu microcapsules using the ionic 

gelation technique. It was used sodium alginate as a solidifying agent. It was also verified the 

bioactive compounds stability as well as the physical chemical and microbiological changes 

of P (control capsules) and S products (control capsules with addition of juice as a 

preservation medium) during storage at 5 ± 1C for 45 days in clear glass containers. Analyses 

were performed in duplicates and evaluated by Tukey test at a 5% significance level. The raw 

material used for processing was the camu-camu juice (solution with lyophilized fruit at 25% 

w / v) which differed (p˂0.05) from the microcapsules in most of the analyzed parameters. 

During the storage period, a more acidic product was detecetd, with a significant reduction in 

pH, retention of flavonoids levels (87%) and a content of 1,542.13 mg.100g-1 of vitamin C 

contributing to the antioxidant capacities, FRAP and DPPH. Carotenoids and phenolic 

compounds were gradually degraded. Regarding color, there was a loss of red tones with a 

slight increase in saturation and intensity. The addition of juice as a preservation medium in 

product S, differed significantly (5%) from product P only in the levels of flavonoids and 

vitamin C. There was no microbial contamination. FTIR spectra showed unusual compounds 

between the juice and the microcapsules, demonstrating the interaction which may occurred. 

Camu-camu microcapsule produced at this sutudy, showed a product with higher nutritional 

content which could be applicable in the formulation of innovative foods. It could also help in 

the prevention of various diseases and thus benefiting the health of consumers. It was 

concluded that its potential is  promising! 
 
 

Keyword: Camu-camu. Vitamin C. Bioactive compounds. Microencapsulation. Ionic gelation. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Amazônia é um ecossistema que abriga uma flora nativa em abundância, muitas 

delas ainda desconhecidas em termos comerciais que possuem, em geral, extraordinárias 

características quanto ao sabor, cor, aroma e nutrientes, e tem despertado o interesse da 

comunidade científica (INPA, 2011). 

A exemplo do camu-camu (Myrciaria dubia Mc Vaugh) que é um fruto exótico 

também conhecido como “araçá”, “caçari”, “sarão” e “socoró” dependendo de onde é 

encontrado. É uma espécie selvagem pertencente à família Myrtaceae que cresce de forma 

natural ao longo das margens do rios e lagos de águas escuras formando bosques (CHIRINOS 

et al., 2010). 

Sua produção no Brasil não ultrapassa 20 toneladas/ ano. Já o Peru, produz em média 

800 toneladas/ ano sendo considerado o maior produtor mundial segundo o Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia e exporta, na forma de polpa e extratos da fruta para o mercado 

Europeu, Americano e Japonês onde seu suco é interessante ingrediente de alimentos 

funcionais (KANESHIMA et al., 2016; ALVES et al., 2002). 

Além da polpa, a fruta é processada na forma de geléia, sorvetes ou como ingrediente 

na produção de vários produtos alimentícios a fim de se obter um ganho nutricional e 

sensorial já que sua elevada acidez dificulta o consumo da sua polpa in natura (FUJITA et al., 

2013). Porém, devido ao seu elevado teor de vitamina C e outros compostos bioativos, como 

reportados por diversas pesquisas, os frutos de camu-camu tem sido foco de vários estudos 

devido as suas propriedades nutricionais. Esses benefícios foram atribuídos em parte aos 

fitoquímicos: os compostos fenólicos, carotenóides, e as vitaminas antioxidantes como 

exemplo a vitamina C, presentes em alimentos vegetais (GRANATO, SANTOS, MACIEL E 

NUNES, 2016). 

Uma dieta balanceada, rica em frutas e legumes garante aos seres vivos a ingestão de 

compostos bioativos que segundo a Resolução RDC n° 243, de 26 de julho de 2018 da 

ANVISA, essas substâncias são definidas como “nutriente ou não nutriente consumido 

normalmente como componente de um alimento, que possui ação metabólica ou fisiológica 

específica no organismo humano”. 

Dessa forma, muitas deficiências nutricionais são prevenidas, favorecendo a saúde, 

diminuindo os riscos de doenças infecciosas, pela melhoria da imunidade. Contribui também 

para a proteção contra as DCNT (doenças crônicas não transmissíveis) que juntas, estão entre 

as causas principais de morte o Brasil e no mundo (BRASIL, 2016). Nos frutos de camu-

camu relatos por Rufino et al., (2010) apontam que além de ácido ascórbico, dos compostos 

https://www-sciencedirect.ez20.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0963996918306379#bb0065
https://www-sciencedirect.ez20.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0963996918306379#bb0065
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fenólicos e os carotenoides eles apresentam capacidade antioxidante, que atuam inibindo e/ou 

diminuindo os efeitos causados pelos radicais livres. 

A ingestão desses compostos é de grande interesse, porém, as dificuldades associadas 

à instabilidade deles aos diversos efeitos externos, ou condições prejudiciais de 

processamento de alimentos tem proporcionado um esforço para melhorar sua 

biodisponibilidade (MOURA et al., 2018). De acordo com Pasin et al. (2012) compostos 

bioativos presentes nos frutos, incluindo o camu-camu (Fujita et al., 2015), podem ser 

preservados pelo método de microencapsulação de alimentos, pela técnica de gelificação 

iônica que se utiliza hidrocolóides e soluções iônicas em concentrações adequadas. Esse 

método é simples, utiliza condições suaves, uma vez que não emprega altas temperaturas ou 

solventes orgânicos, ou seja, as substâncias são encapsuladas evitando a degradação sob 

outras condições (COLAK et al., 2016). 

Portanto, a microencapsulação representa um conceito promissor de solução 

tecnológica para superar esse desafio, pois permite o revestimento fino de partículas sólidas, 

gotas de líquidos e dispersões, com um filme protetor. Essa técnica vem solucionando várias 

limitações no emprego de ingredientes ativos na indústria alimentícia que, além de preservá-

los, prolonga a vida útil dos alimentos (YE, GEORGES, SELOMULYA, 2018; FOOD 

INGREDIENTS BRASIL, 2013).  

A técnica de gelificação iônica para encapsulamento de frutos e outras matérias-

primas utilizando alginato de sódio como material de parede foi utilizada com sucesso por 

Xavier, (2014); Ferreira, (2018) e Linhares, (2018) cujas microcápsulas obtidas conseguiram 

preservar, respectivamente, os fenóis do suco de maracujá; vitamina C e compostos fenólicos 

do extrato da beterraba; os altos níveis de antioxidantes e os compostos  voláteis que são 

responsáveis pelo aroma do café; concluindo que tal técnica apresenta boa aceitabilidade nas 

características nutricionais e sensoriais. 

O potencial bioativo e antioxidante apresentado no camu-camu precisa ser ainda mais 

explorado e no mercado ainda não foi encontrado derivados da fruta a partir da técnica de 

gelificação iônica com alginato de sódio como material de parede. Sendo assim, e 

considerando a necessidade de consumir alimentos que garantam a ingestão de compostos 

bioativos tão necessários para a promoção da saúde, aliado a tecnologia de baixo custo e 

viável este estudo teve como objetivo verificar a estabilidade dos compostos bioativos 

presentes em microcápsulas de camu-camu obtidas pelo método de gelificação iônica 

utilizando o alginato de sódio como gelificante, observando as alterações em seu 

https://www-sciencedirect.ez141.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S092422441830013X#!
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armazenamento refrigerado a 5±1 ºC durante 45 dias sendo acondicionadas em embalagens de 

vidro transparentes.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Camu-camu 

  O Camu-Camu é um arbusto de baixo crescimento pertence à família das Myrtaceae 

e ao gênero Myrciaria, Mc Vaugh foi o primeiro a classificar o fruto como “Myrciaria dubia 

(Mc Vaugh)” e como “Myrciaria Paraensis Berg”, sendo adotada pelos taxonomistas a 

primeira denominação (NASCIMENTO et al., 2013; RUIZ, 1969). É encontrado próximo a 

rios e lagos de águas escuras e ilhas, formando grandes bosques (SOUZA et al., 2013; 

ZANATA et al., 2005; RODRIGUES et al., 2004), nativo da Bacia Amazônica, não se 

podendo, no entanto, determinar com precisão o centro de origem (YUYAMA et al., 2010).  

Seu fruto (Figura 1) é uma baga esférica globulosa com 2 a 4 centímetros de diâmetro 

de cor que varia do verde ao vináceo passando pelo roxo durante o processo de 

amadurecimento, sua superfície é lisa e brilhante. Contém entre uma e quatro sementes 

(ZANATTA e MERCADANTE, 2007; CHIRINOS et al., 2010) e o peso de cada fruto está ao 

redor de 8,4g (RUIZ, 1994).  

 
Figura 1 - Fruta de Camu-camu (Myrciaria dúbia)  

 
Fonte: https://www.conquistesuavida.com.br/noticia/ja-provou-o-camu-camu-conheca-a-fruta-com-maior-teor-

de-vitamina-c-no-mundo_a11111/1 
 

Conhecido também por outros nomes como araçá, araçá d’água, caçari, araçarana, 

sarão, socoró, araçazinho, araça do lago, murta, guayabato e guayabito o fruto do camu-camu 

possui ampla distribuição geográfica sendo encontrado no Peru, Colômbia e Venezuela, além 

do Brasil. (CUNHA-SANTOS et al 2018; CHAGAS et al., 2015; CHIRINOS et al, 2010).  

No Brasil, estende-se desde a região central do estado do Pará, do Amazonas, 

Rondônia, Roraima, Tocantins e no Maranhão (FIEAM, 2001). Segundo Nascimento et al., 

https://www.conquistesuavida.com.br/noticia/ja-provou-o-camu-camu-conheca-a-fruta-com-maior-teor-de-vitamina-c-no-mundo_a11111/1
https://www.conquistesuavida.com.br/noticia/ja-provou-o-camu-camu-conheca-a-fruta-com-maior-teor-de-vitamina-c-no-mundo_a11111/1
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(2013) os projetos de melhoramento de sementes que são desenvolvidos por instituições de 

pesquisa como a Embrapa Amazônia Oriental e o Instituto de Pesquisas da Amazônia (INPA) 

estão viabilizando a adaptação da árvore em áreas de terras firmes. No estudo feito por 

Ribeiro, et al., (2002) foi avaliado o desempenho vegetativo de diferentes acessos de camu-

camu cultivados em terra firme cujo resultado foi positivo. Essa é uma alternativa para 

ampliar sua produção, disseminando a espécie para todo Brasil, tornando-a dessa forma, mais 

conhecida e acessível à todos. (YUYAMA, 2011).  

O período de frutificação é entre novembro e março para arbustos de habitat natural 

diferentemente dos cultivados em terra firme que produz o ano inteiro com baixa produção 

apenas nos meses de julho e agosto (RODRIGUES et al., 2001; YUYAMA, 2011). Existem 

dois tipos de camu-camuzeiro: o arbustivo e o arbóreo que segundo o VILLACHICA (1997), 

a espécie arbórea (Myrciaria Sp) apresenta conteúdo de vitamina C inferior ao Myrciaria 

dúbia, espécie arbustiva. 

Sua comercialização ocorre na forma de frutos frescos ou de polpa congelada. 

Entretanto, sua forma de consumo mais comum é a agregação em produtos, visto que em 

virtude de seu alto teor de fenólicos além de alta acidez e baixo pH, a polpa tem que ser 

previamente diluída ou misturada a outros ingredientes, sendo muito utilizada para fabricação 

de sucos, sorvetes, licor, concentrados, néctares, doces, geleias e para obtenção do ácido 

ascórbico natural (MAEDA, 2007). 

 São exportados em forma de polpa e extratos, principalmente para o Japão, Europa e 

Estados Unidos, ou como ingrediente na produção de vários produtos alimentícios a fim de se 

obter um ganho nutricional (AKTER et al., 2011, RODRIGUES et al., 2001). O Peru é o 

maior exportador e produtor de camu-camu (CAMERE-COLAROSSI et al., 2016). A fruta é 

apreciada especialmente nos mercados internacionais pelo seu alto conteúdo bioativo 

(SOUZA FILHO et al., 2002).  

De acordo com a tabela 1 pode-se notar que o fruto possui alta acidez com baixo pH, 

teores de açúcar, proteínas e lipídios, sendo facilmente aplicados tecnologicamente na 

indústria de alimentos devido as características apresentadas, além de ser amplamente 

utilizado como conservante natural dos alimentos (FUJITA et al., 213). 

 

 

 

 

 

https://www-sciencedirect.ez141.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0963996914003238#bb0010
https://www-sciencedirect.ez141.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0963996914003238#bb0150
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Tabela 1 - Caracterização físico-química do fruto de camu-camu 
Componente Valor 

Sólidos solúveis (°brix) 7,20 ± 0,15  

Umidade (%) 84,00 ± 0,01 

pH 3,24 

Cinzas (%) 0,21 ± 0,03 

Proteína 0,81 ± 0,0 

Lipídios 0,25 ± 0,01 

Carboidratos g / 100 g em 

base úmida 

14,94 

Cor: L 

 

52,55 ± 0,68 

         a (+) 19,19 ± 1,14 
         b (+) 21,70 ± 0,47 

Acidez titulável (%) 11,53 a 12,67 

Fonte: Rodrigues et al., 2020, Souza et al., 2019.  

 

A fruta de camu-camu apresenta também alguns minerais (tabela 2), como potássio, 

cálcio, magnésio e sódio, o que faz da fruta uma matéria-prima promissora para a elaboração 

de alimentos funcionais e/ou fitoterápicos (NEVES et al., 2017; BATAGLION et al., 2015; 

GONÇALVES et al., 2014; FRACASSETI et al., 2013; CHIRINOS et al., 2010; RUFINO et 

al., 2010).  

 

Tabela 2 - Composição nutricional de camu-camu 

Componente Valor 

Sódio (mg/Kg) 111,3 ± 4,3 

Potássio (mg/Kg) 838,8 ± 36,2 

Cálcio (mg/Kg) 157,3 ± 4,4 

Magnésio (mg/Kg) 123,8 ± 8,7 

Ferro (mg/Kg) 5,3 ± 0,4 

Manganês (mg/Kg) 21,1 ± 1,1 

Zinco (mg/Kg) 3,6 ± 0,1 

Cobre (mg/Kg) 2,0 ± 0,2 

Glucose (g/Kg de peso fresco) 8,16 ± 0,0 

Frutose (g/Kg de peso fresco) 9,51 ± 0,0 

Açúcar total (%) 1,28 ± 0,0 

Pectina total (%) 0,21 ± 0,0 

Amido (%) 0,44 ± 0,0 

Fonte: ALVES et al., 2002, JUSTI et al., 2000; ZAPATA E DUFOUR, 1993). 

Alguns estudos foram realizados com produtos de camu-camu mostrando seu 

potencial tecnológico. Murta, (2017) desenvolveu uma bebida láctea funcional tipo “shake” a 

base de camu-camu liofilizado, com boa aceitabilidade sensorial e uma vida de prateleira de 

180 dias em refrigeração sendo possível a sua comercialização em escala industrial de um 

produto inovador no ramo de bebidas em pó no mercado de alimentos nutracêuticos. Dionízio, 

(2017) obteve um pão, como produto final, com o teor maior de compostos fenólicos, 

https://www-sciencedirect.ez141.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0963996914003238#bb0055
https://www-sciencedirect.ez141.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0963996914003238#bb0165
https://www-sciencedirect.ez141.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0963996914003238#bb0165
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antocianinas, capacidade/ atividade antioxidante e retenção de ácido ascórbico após a adição 

de derivados da polpa de camu-camu.  

2.2 Compostos bioativos do Camu-camu 

A ANVISA através da Resolução RDC n° 243, de 26 de julho de 2018 define 

compostos bioativos como sendo substâncias nutrientes ou não que quando consumidos 

podem gerar diversos benefícios à saúde no organismo humano. Estudos feitos com dieta a 

base de alimentos vegetais, apresentam resultados interessantes, relatando a capacidade que 

eles exercem na influência na redução do risco do desenvolvimento de DCNT, como doenças 

cardiovasculares, cânceres, distúrbios metabólicos, doenças neurodegenerativas e 

enfermidades inflamatórias (MANACH et al., 2005). 

 Uma ampla gama de compostos bioativos é evidenciada e estudada como sendo a 

responsável pelos efeitos benéficos de uma dieta rica em frutas e hortaliças. Esses compostos 

variam em estrutura química e, consequentemente, na função biológica. Entretanto, eles 

apresentam algumas características em comum: são substâncias orgânicas e geralmente de 

baixo peso molecular oriundos de alimentos do reino vegetal; não são indispensáveis nem 

sintetizados pelo organismo humano; e apresentam ação protetora na saúde humana quando 

presentes na dieta em quantidades significativas. A tabela 3 descreve diferentes tipos de 

compostos bioativos no camu-camu: 

 
Tabela 3 - Compostos bioativos de frutos de camu-camu 

Compostos Teor 

FRAP (µmol de Fe2SO4 g
-1) 2.502  

DPPH (µmol TE/ g) 1.520  

Fenólicos (g de GAE / 100 g) 4,0   

Antocianinas (mg de cianidina-3- glucósido / 100 g) 66,169  

Flavonóides (mg. 100g-1) 3.400  

Carotenóides mg.100 g-1 0,4  

Fonte: FIDELIS et al., 2018; RODRIGUES et al., 2020. RUFINO, et al., 2010, GRIGIO, 2013. GAE = 

equivalente em ácido gálico, QE = equivalente em quercetina, TE = equivalente em Trolox. 

 

É reconhecido que compostos fenólicos, vitamina C, carotenóides e outros compostos 

bioativos que possuem importantes propriedades antioxidante assim como a ingestão de 

alimentos que contenham essas substâncias são importantes no combate aos danos oxidativos. 

Nos alimentos, o processo de auto-oxidação e desenvolvimento de rancidez é causado pelos 

radicais livres (SHAHIDI, JANITHA & WANASUNDARA, 1992). 

Estas substâncias podem atuar como antioxidantes, antibacterianas, antiinflamatórias, 

anticarcinogênicas, estrogênicas e antialérgicas. Como são facilmente degradados por fatores 

ambientais, o desenvolvimento de produtos que preservem esses compostos, mantendo seus 

https://www-sciencedirect.ez141.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S096399691000222X#bb0095
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benefícios a saúde e ofertando alimentos funcionais com boa estabilidade e 

biodisponibilidade, são importantes para a indústria alimentícia. (GIAMPIER, et al.; 2014).  

Os benefícios do camu-camu para a saúde estão associados principalmente aos 

antioxidantes. Eles estão associados às propriedades neutralizantes de espécies reativas 

relacionadas a efeitos anti-obesogênicos, hipolipidêmicos, anti-inflamatórios, anti-

genotóxicos e neuroprotetores através de experimentos in vitro e in vivo, e testes em humanos 

(AZEVÊDO et al., 2015; NEVES et al., 2015; GONÇALVES et al., 2014; FRACASSETI et 

al., 2013; NASCIMENTO et al., 2013; INOUE et al., 2008). 

Azevedo et al., (2014), investigaram o resíduo de despolpamento de camu-camu fresco 

e seco (seco ao ar quente e liofilizado) quanto as suas características físico-químicas, 

conteúdo bioativo, potencial antidiabético in vitro e atividades antimicrobiana e foi 

identificado que o resíduo de camu-camu seco possui atividades antioxidante, antienzimática 

e antimicrobiana confirmando sua bioatividade. 

Rodrigues et al., (2020) conseguiram melhorar a disponibilidade e a concentração de 

substâncias bioativas no extrato de Camu-camu resultando num concentrado funcional com 

alta atividade antioxidante e rico em compostos fenólicos e completamente viável para uso 

pelas indústrias de alimentos, nutracêuticos e cosméticos. 

Dentro desse contexto, é imprescindível a elaboração de produtos derivados de camu-

camu que facilitem e incentivem seu consumo, preservando suas características nutricionais, 

especialmente os compostos bioativos, agregando seu valor. A encapsulação por gelificação 

iônica é uma técnica que além de preservar esses compostos, obtém um produto palatável e 

visualmente atrativo. 

2.2.1 Ácido Ascórbico (vitamina C) 

A vitamina C é o mais importante antioxidante hidrossolúvel na dieta humana que, 

como não consegue sintetizar, é adquirida com a ingestão essencial de frutas e vegetais, sendo 

considerada a primeira linha de defesa contra radicais livres derivados do oxigênio (DAVEY 

et al., 2000). É sintetizada a partir da oxidação da glicose e derivada do ácido gulônico que 

atua na formação de colágeno, previne resfriado, escorbuto, anemia, doença obstrutiva 

pulmonar, doença cardíaca, controla os sintomas da asma, cura catarata, reduz risco de câncer, 

fortalecimento da imunidade entre outros (COMUNIAN et al., 2013; EFSA, 2013).    

Sua principal forma biologicamente ativa, O ácido L- ascórbico (L-AA), é oxidado 

reversivelmente em ácido L- dehidroascórbico (DHAA), que também exibe atividade 

biológica. Oxidação adicional gera ácido dicetogulônico, que não tem função biológica 
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conhecida (DAVEY et al., 2000). Cunha-Santos et al., (2018) encontraram atividade L-AA e 

DHAA na casca de camu-camu enquanto que na polpa foi encontrado apenas o L-AA.  

Figura 2 - Esquema da reação de oxidação do ácido ascórbico à ácido dehidroascórbico 

 

Fonte: (HEVIA, 2011) 

A sua ingestão está associada a diversas funções fisiológicas, tais como: prevenção da 

oxidação de lipoproteínas de baixa densidade; participação no metabolismo da tirosina; 

participação no metabolismo do ferro; conversão de ácido fólico em folínico; hidroxilação de 

lisina e prolina, síntese de catecolaminas; cofator de enzimas que participam na formação de 

alguns neurotransmissores. (FATA et al., 2017; EFSA, 2013).  

 De acordo com a OMS, a ingestão diária recomendada (IRD) para vitamina C é de 15 

a 25 mg para crianças entre 1 e 8 anos; de 45 a 75 mg para jovens entre 9 e 18 anos e de 75 a 

90 mg para adultos, respectivamente (FAO/OMS, 2001). Em função do grande aporte dessa 

vitamina no camu-camu, em geral, o consumo de 6 g, ou seja, de um fruto, é o suficiente para 

cobrir a ingestão recomendada (RIBEIRO, 2012). Em caso de superdosagens de vitamina C 

(> 3mg.L-1) não causariam toxicidade, pois ela é usualmente eliminada através da urina e das 

fezes. Desta forma, os níveis elevados de vitamina C encontrados no camu-camu não 

representariam risco à saúde (VASQUEZ-CAICEDO, 2005). 

Por ser um composto altamente degradável e instável, a utilização de técnicas como a 

encapsulação por gelificação iônica é uma possível estratégia para preservação da mesma, 

possibilitando a manutenção de sua propriedade antioxidante, beneficiando assim, à saúde 

(RIBEIRO & SERAVALLI, 2007; OLIVEIRA et al., 1999). Os principais fatores de 

degradação são a alta sensibilidade ao calor, elevada concentração de oxigênio que pode levar 

a oxidação, pH (alcalino), íons metálicos, atividade da água. (BOSCH et al., 2013) 

O camu-camu tem seu fruto apontado como uma super fruta sendo conhecida por ser 

uma excelente fonte de ácido ascórbico e por isso, pode ser utilizada como conservante 

natural na indústria de alimentos, visto que o ácido ascórbico previne escurecimento 

enzimático, preserva aromas e sabores além de reduzir a perda de coloração dos pigmentos, 
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fatores que permitem uma maior vida útil dos alimentos, ou seja, é um marcador de qualidade 

sensorial e nutricional (RODRIGUES et al., 2004). 

Tabela 4 - Conteúdo de vitamina C camu-camu em estudos anteriores 

Teor de Vitamina C/ 100g polpa Referências 

7,569   ± 0,044 mg RODRIGUES, (2020) 

1914,66 mg CUNHA-SANTOS et al., (2018) 

4752,23 mg NEVES et al., (2015) 

1532.3 mg/100 mL de suco NEVES et al., (2015) 

3,51 ± 0,97 g FRACASSETTI et al., (2013) 

9,04 ± 0,95g/ 100g farinha de camu-camu  FRACASSETTI et al., (2013) 

2010± 65 mg CHIRINOS et al., (2010) 

1882 ± 43,2 mg RUFINO et al., (2010) 

6112±137,5 mg YUYAMA et al., (2002) 

2061.04 mg ALVES et al., (2002) 

900 – 5000 mg RODRIGUES et al., (2001) 

2106 mg IIAP (2001) 

2050 mg JUSTI et al., (2000) 

2605,76 mg ANDRADE et al., (1995) 

Fonte: Própria autoria 

Os frutos procedentes de diversas regiões mostram teor de vitamina C que varia 

amplamente entre 0,934 a 6,112 mg/100g de polpa devido, em grande parte, às diferenças 

genéticas, ao estágio de maturação do fruto, clima e solo de origem (BORGES et al., 2014; 

YUYAMA et al., 2002). No Brasil, é considerada a mais rica fonte natural dessa vitamina 

apresentando maior teor do que em acerolas (ZANATTA, MERCADANTE, 2007; SOUZA et 

al, 2013). 

Já na tabela 5 encontra-se o teor de ácido ascórbico (mg/100g) em diversas frutas onde 

observa-se que o teor dessa vitamina nos frutos de camu-camu chega a ser, em média, cerca 

de 798, 36 e 10 vezes superior, respectivamente aos teores de vitamina C em bacuri, laranja e 

caju. 
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Tabela 5 - Teores de Vitamina C em diversas frutas 

Fruta Teor ácido ascórbico (mg/ 100g) 

Bacuri 2,4 ± 0,3 

Umbu 18,4 ± 1,8 

Maracujá 33,97 ± 1,63 

Tangerina ponkã 49 

Laranja pêra 53,7 

Limões 52,77 ± 2,11 

Morango 73,84 ± 2,94 

Açaí, Assai 84,0 ± 10 

Jambolão, ameixa de java 112 ± 5,8 

Mamão 123,35 ± 5,32 

Murici, nance 148 ± 4,0 

Caju, maçã de caju 190 ± 5,7 

Jabuticaba 238 ± 2,2 

Acerola* 1357 ± 9,5 

Camu-camu** 1914,66 

Fonte: RUFINO et al., 2010; CUNHA-SANTOS et al., 2018; SPÍNOLA et al., 2013. 

 

Para Chirinos et al., (2010) à medida que o fruto amadurece o teor de ácido ascórbico 

diminui já os níveis de flavonol e flavonóis e a capacidade antioxidante do DPPH aumentam. 

Em 2018, Cunha-Santos e colaboradores estudaram vitamina C em camu-camu sendo 

avaliados os métodos de extração e quantificação, bem como as diferenças no teor de 

vitamina C de acordo com a origem e parte do fruto, sendo a polpa que apresentou os maiores 

teores.  

2.2.2 Carotenóides 

Dentre os compostos bioativos presentes no camu-camu, encontram-se os 

carotenóides, que são pigmentos naturais que possuem papel muito importante na fisiologia 

dos vegetais, conferindo-lhes cor e participando da fotossíntese, conjuntamente com a 

clorofila. Sendo que muitos dos carotenóides presentes nos vegetais apresentam atividades 

antioxidante (AZEVEDO-MELEIRO e RODRIGUEZ-AMAYA, 2004). 

Já na dieta humana, seu principal papel é de precursor de vitamina A sendo o β-

caroteno, carotenóide encontrado em maior proporção no camu-camu, que possui maior 

atividade como pró-vitamina A. Ao ser ingerido pode ser absorvido na sua forma original ou 

hidrolisado para retinol (YEUM e RUSSELL, 2002). 

Os pró-vitamínicos presentes em frutas e vegetais atuam na prevenção do câncer, 

catarata, processos de envelhecimento em geral e atuam melhorando o sistema imunológico, 

estando relacionada à redução do risco de degeneração macular. Além de auxiliar na 
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prevenção de neoplasias e na proteção do DNA contra o estresse oxidativo, em virtude de sua 

ação antioxidante (KULCZYŃSKI et al., 2017; BAENA, 2015). 

A forma como será absorvido vai depender, principalmente, das características da 

matriz alimentar e de fatores intrínsecos do indivíduo, como condições do trato 

gastrointestinal e aporte de vitamina A no organismo, sendo esta última, uma das mais 

relevantes. A interação do carotenoide com os demais constituintes do alimento e o tipo de 

processamento aplicado à matéria-prima são fatores que podem influenciar a 

biodisponibilidade dos carotenoides (ORNELAS-PAZ et al., 2010; SIQUEIRA et al., 2007). 

Em 2007, Zanatta & Mercadante avaliaram a composição de carotenóides do camu-

camu cultivado em duas diferentes regiões do Estado de São Paulo e foi determinada por meio 

de detecção por arranjo de cromatografia líquida de alta eficiência em colunas C18 e C30. 

Estudos também identificaram carotenóides e compostos fenólicos relevantes para a saúde 

(FUJITA et al., 2013) e importantes efeitos funcionais e biológicos foram demonstrados 

(AKTER & AHMED, 2011). 

2.2.3 Compostos fenólicos 

Os compostos fenólicos são considerados nutrientes funcionais que auxiliam no 

crescimento e na defesa contra parasitas e predadores em produtos vegetais. São compostos 

que apresentam atividade antioxidante, reduzindo assim, a oxidação lipídica e auxiliando na 

conservação da qualidade do alimento. Além de fornecer a coloração vermelha, roxa e azul a 

frutas e verduras, também estão associados à redução do risco de doenças crônicas e inibição 

dos cânceres de cólon, esôfago, pulmão, fígado, mama e pele, estando assim relacionado à 

atividade anticarcinogênica (BAENA, 2015; ANGELO & JORGE, 2007). 

Os compostos fenólicos são denominados metabólicos secundários, presente em 

frutas, incluindo o camu-camu, e vegetais que exercem atividade antioxidante tornando-se 

alimento funcional promissor, que quando incorporado em outros alimentos agrega valor 

nutricional. Seu consumo tem sido associado à melhora de doenças cardiovasculares, artrite, 

inflamação crônica e cânceres. Dentre os benefícios a saúde tem-se: agentes antioxidantes, 

anti-inflamatórios, antimicrobianos, anticancerígenos, antitrombóticos, antialergênicos, 

imunomoduladores, cardioprotetores e analgésicos (SINGH et al., 2017; MORAIS et al., 

2015). 

A obtenção dessas substâncias químicas protetoras por meio da dieta é de fundamental 

importância, pois o organismo humano não é capaz de produzi-las. Dentre os compostos 

bioativos são os que mais contribuem para as características antioxidantes e sua bioativação 

em produtos alimentícios pode ser obtida pela inserção de alimentos fonte de compostos 

https://www-sciencedirect.ez141.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0963996914003238#bb0080
https://www-sciencedirect.ez141.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0963996914003238#bb0010
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bioativos, em outros que não os possuem. (PAZ et al., 2015; VOLP et al., 2008; LIN & 

TANG, 2007).  

Os compostos fenólicos do camu-camu têm despertado interesse comercial e científico 

principalmente pelo potencial de serem utilizados como nutracêuticos (compostos isolados) e 

funcionais (extratos de camu-camu), atuando na redução do risco de doenças não 

transmissíveis (DONADO-PESTANA et al., 2018; AZEVÊDO et al., 2014). 

Fujita et al., (2015) destacaram o grande potencial do camu-camu para aplicações em 

alimentos e saúde humana, devido às suas propriedades funcionais bioativas, associadas à alta 

atividade antioxidante além de ricos perfis fenólicos como flavonoides e elagitaninos. 

Rodrigues, et al., (2020) obtiveram um concentrado de camu-camu funcional e viável para a 

indústria de alimentos com alta atividade antioxidante e rico em compostos fenólicos. 

Carmo et al., em 2015 estudaram o conteúdo fenólico total em diferentes extratos de 

sementes de camu-camu e obtiveram como resultados para a extração em 100% de água, 

18,48 mg / 100 g de ácido gálico. 

2.2.4 Flavonóides 

São fenólicos importantes e benéficos que contribuem para a redução de doenças 

vasculares e câncer e quando adicionado em alimentos conferem coloração além de prevenir 

contra auto-oxidação e peroxidação de lipídeos (KOO; SUHAILA, 2001). Eles são os 

responsáveis pela coloração mais avermelhada e arroxeada dos frutos de camu-camu. 

Durante o processo de amadurecimento, o fruto passa da cor verde à violeta, pois 

ocorre um aumento das antocianinas, que faz parte dos flavonóides, e estão presentes na casca 

da fruta e quando despolpadas os compostos são transferidos para a polpa (MAEDA et al., 

2007; ZANATTA et al., 2005). Nos estudos de Chagas, et al., (2015) sobre a capacidade 

antioxidante do camu-camu em diferentes estágios de maturação, verificou-se uma maior 

concentração dos flavonóides nos frutos colhidos no estágio maduro. 

2.3 Espectroscopia de Infravermelho pela Transformada de Fourier (FTIR)  

Souza e colaboradores em 2014 adotaram a definição do FTIR como sendo um 

instrumento com alto potencial na identificação e caracterização de muitos compostos 

podendo ser utilizado desde os setores industriais, farmacêuticos e até mesmo os agrícolas. 

A ciência que estuda a interação da radiação eletromagnética com a matéria chama-se 

espectroscopia. Já a espectrofotometria no infravermelho é uma poderosa ferramenta na 

identificação de compostos orgânicos e inorgânicos puros e tem sido utilizada devido a 

confiabilidade nos dados gerados em relação à caracterização, identificação e quantificação da 
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estrutura da amostra analisada (SOUZA, 2014). Além de permitir análises utilizando amostras 

em diferentes estados físicos como sólidos, líquidos e gasosos (SHAI, 2012). 

Os espectros, em geral, fornecem informações essencialmente qualitativas. (BAES e 

BLOOM, 1989). Com o desenvolvimento da técnica transformada de Fourier (FTIR), obteve-

se maior velocidade na leitura dos espectros de infravermelho, permitindo a obtenção de um 

somatório de muitos espectros, melhorando a definição dos sinais e a exatidão da análise. A 

informação provida pela análise comparativa entre espectros é de maior valia que a análise de 

um espectro isoladamente (PICCOLO, 1988). 

2.4 Microencapsulação 

 YE, GEORGES e SELOMULYA, (2018) definiram como uma solução tecnológica 

para otimizar a preservação de ingredientes ativos em matérias-primas e alimentos durante o 

processamento e armazenamento. Quando o núcleo ativo se trata de um ingrediente funcional, 

esse é aprisionado dentro de uma ou mais classes de materiais de parede para fabricar uma 

cápsula, denominada microcápsulas devido ao seu tamanho em torno de alguns mícrons de 

diâmetro. 

O ingrediente ativo ou material do núcleo como são referidos os materiais 

aprisionados são compostos considerados sensíveis na presença de alguns fatores e a indústria 

de alimentos tem grande interesse. Porém, por suas características de sensibilidade, 

necessitam de proteção, sendo esta alcançada pela microencapsulação. Já os materiais 

encapsulantes são denominados como material de parede, e são os responsáveis pela proteção 

do núcleo formando assim as micropartículas (KAUSHIK et al., 2015).  

Tem como finalidade a proteção da fase interna com materiais de qualidade alimentar 

e biodegradáveis contra fatores externos, tais como a luz, elevada concentração de oxigênio, 

calor e umidade, evitando a evaporação de compostos voláteis, mascarando sabores e odores 

desagradáveis, garantindo uma liberação controlada, além de permitir o desenvolvimento de 

produtos de alto valor agregado com uma vida útil prolongada (COMUNIAN; FAVARO-

TRINDADE, 2016).  

Além disso, facilita aplicação de ingredientes instáveis, que a partir dessa técnica 

permanecem de forma sólida independente do seu estado físico inicial, melhora o 

processamento e a textura dos ingredientes devido a uma menor higroscopicidade, aumento da 

solubilidade e capacidade de dispersão em diferentes tipos de materiais (COMUNIAN; 

FAVARO-TRINDADE, 2016; FANG; BHANDARI, 2010). Na indústria de alimentos tem 

sido utilizada como uma forma de garantir aos ingredientes líquidos e sólidos uma barreira 

eficaz contra interações ambientais e/ou químicas, até a liberação desejada (CARMO et al., 
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2015).  

Um produto pode ser bioativo se adicionado alimentos ricos em compostos dessa 

natureza em outros alimentos, onde os compostos não são encontrados. Nesse caso, acontece 

a migração e/ou interação entre componentes de matrizes alimentares, podendo ocorrer mais 

rápido ou mais lentamente, o que dependerá da composição dos alimentos estudados 

(MORAIS et al., 2015). 

O produto da microencapsulação, as microcápsulas, envolve estudos do mecanismo de 

liberação do recheio ou núcleo, de sua susceptibilidade à decomposição, o conhecimento da 

distribuição do tamanho das partículas e das suas propriedades físico-químicas. O 

conhecimento desses fatores indicará a viabilidade de ação, onde se deseja aplicar as 

microcápsulas produzidas (RODRIGUES, 2004). As microcápsulas podem apresentar 

diferentes tamanhos e formatos. São geralmente partículas de tamanho variando de 1 a 1000 

µm, dependendo dos materiais e métodos utilizados em sua preparação (CHAMPAGNE, 

2007; FÁVARO-TRINDADE et al., 2008). 

A eficiência de liberação controlada ou de proteção depende, principalmente, da 

composição e da estrutura da parede formulada, e das condições do processo (temperatura, 

pH, pressão, umidade) durante a produção e a utilização de tais partículas. A barreira é, 

geralmente, formada por componentes que criam uma rede por meio das propriedades 

hidrófilas ou hidrófobas (FUCHS et al., 2006). E suas propriedades físico-químicas 

influenciam onde os ingredientes ativos serão liberados in vivo (YE, GEORGES e 

SELOMULYA, (2018).  

A seleção da substância de revestimento é primordial, e, elas são basicamente 

materiais formadores de filme que podem ser selecionados a partir de uma variedade de 

polímeros naturais ou sintéticos (tabela 6), dependendo do material a ser revestido e das 

características desejadas nas microcápsulas (CUI et al., 2000).  

Tabela 6 – Tipos e exemplos de agentes encapsulantes  

Tipos de agentes 

encapsulantes 
Exemplos 

Naturais Gelatina, goma ágar-ágar, alginato de sódio, dextrano, quitosano, 

caseinato, sacarose e cera. 

 

Semissintéticos Acetato de celulose, nitrato de celulose, atilcelulose, 
hidroxipropilcelulose, metilcelulose, carboximetilcelulose de sódio, 

álcool miristílico, gliceril mono ou dipalmitato, mono e triesterato 

de glicerol. 
 

Sintéticos Polímeros do acrílico e co-polímeros 

Fonte: CUI et al., 2000. 
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Para obtenção das microcápsulas existem as técnicas físicas, químicas e físico-

químicas, conforme observa-se na tabela 7, e o desenvolvimento dessas técnicas permitem 

obter compostos bioativos saudáveis e aceitáveis (OZKAN, FRANCO, XIAO, 

CAPANOGLU, 2019; TRINDADE et al., 2002).   

Tabela 7 - Técnicas de microencapsulação 

Técnicas Exemplos 

Físicas Polimerização interfacial e complexação de inclusão molecular; 

Químicas 
Secagem por pulverização, liofilização, precipitação de fluidos 

supercríticos e evaporação de solventes; 

Físico-químicas Coacervação, lipossomas e gelificação iônica. 

Fonte: OZKAN, FRANCO, XIAO, CAPANOGLU, 2019.  

Existem diferentes desafios na formulação de compostos alimentares encapsulados. 

Sendo o primeiro deles a escolha de materiais a serem utilizados no processo. Vários tipos de 

polímeros não podem ser aplicados em produtos alimentícios, o que limita a utilização de 

vários compostos. Além disso, a economia e as preocupações de comercialização de 

alimentos devem ser consideradas (COUPLAND e JULIS, 2014). No entanto, mesmo com 

vários desafios mencionados, a técnica de encapsulação tem sido cada vez mais explorada, 

obtendo excelentes resultados na obtenção de ingredientes com recurso funcional.  

A técnica mais indicada irá depender da análise de alguns pontos: o destino de 

aplicação, o tamanho de partícula desejada, os mecanismos de liberação e as propriedades 

físico-químicas do material usado como o encapsulante e do núcleo (FÁVARO-TRINDADE 

et al., 2008). Além disso, no caso de um ingrediente alimentar, o custo e a segurança do 

material de parede, bem como o método, também devem ser considerados na seleção da 

técnica escolhida (COMUNIAN e FAVARO-TRINDADE, 2016). Uma estratégia adequada 

de microencapsulação de ingredientes ativos irá, portanto, expandir suas aplicações na 

indústria de alimentos funcionais (YE, GEORGES e SELOMULYA, 2018). 

As técnicas de encapsulamento no nível micro ou nano são amplamente estudadas para 

a entrega eficaz de vários ingredientes bioativos através do desenvolvimento de novos 

produtos alimentares para um melhor valor nutricional (LI, GONZÁLEZ, DIOSADY, 2014). 

2.5 Gelificação Iônica 

 A gelificação iônica trata-se de uma técnica emergente, simples e de baixo custo 

utilizada para aprisionar compostos sensíveis dentro de uma membrana de gel formada pela 

reação de um hidrocolóide com uma solução iônica, obtendo um produto na forma de esfera 

de sabor e textura diferenciados (BENAVIDES et al., 2016; PAGANI et al., 2014; MUKAI-

https://www-sciencedirect.ez141.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S092422441830013X#!
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CORREA et al., 2005).  É um método físico-químico com base em interações iônicas entre 

compostos de cargas opostas (SARAVANAN; RAIO, 2010). 

Embora a gelificação iônica seja uma técnica simples e rápida, os géis obtidos são 

porosos, o que pode acelerar a permeação de oxigênio através da matriz ou permitir a 

liberação de compostos ativos, além de apresentar alta umidade (CALVO et al., 2017) 

Além disso, não necessita a utilização de solventes orgânicos nem de temperatura 

controlada, caracterizando-a como uma método brando, apresentando grande potencial para a 

aplicação nas áreas alimentícias, farmacêuticas, e biomédicas (PATIL et al., 2010).  

Apresenta-se como uma excelente técnica para encapsular emulsões e, neste sentido, propicia 

a encapsulação tanto de compostos hidrofílicos como de hidrofóbicos (GUZEY; 

MCCLEMENTS, 2007).     

A formação das microcápsulas por essa técnica baseia-se sobre a capacidade de vários 

polissacarídeos, como alginato de sódio, em formar gel na presença de íons polivalentes. O 

processo consiste basicamente no gotejamento, através de uma seringa ou agulha, de uma 

solução de polissacarídeo aniônico sobre uma solução catiônica, em concentrações 

apropriadas (AGUILAR et al., 2015).  

Podem ser citados como exemplo de alguns polímeros empregados em sistemas de 

gelificação reticulada a quitosana, pectina, konjac, goma de gelano e o alginato, cuja 

utilização é mais comum devido às suas propriedades não tóxicas, biodegradáveis e 

biocompatíveis, bem como propriedades gelificantes superiores em condições seguras e 

amenas (LEON et al., 2016). 

Os compostos bioativos presentes em frutos podem ser preservados pela técnica de 

encapsulação (PASIN et al., 2012). Por meio da gelificação iônica com alginato de sódio 

Pagani et al. (2014) e Xavier (2014) obtiveram gotas de mamão e de maracujá 

respectivamente, concluindo que frutas poderiam ser utilizadas pela técnica de gelificação, 

apresentando boa aceitabilidade nas características nutricionais e sensoriais. 

Dessa forma, a encapsulação do camu-camu pode ser uma excelente estratégia para 

desenvolvimento de produtos de camu-camu, visando à preservação dos compostos bioativos 

e a capacidade antioxidante presentes no fruto. 

2.6 Hidrocolóides 

Um hidrocolóide é um polímero de polissacarídeos que pode dissolver ou dispersar na 

água para dar origem a soluções ou dispersões viscosas e/ou à formação de géis. São usados 

como aditivos garantindo a uniformidade, consistência da textura e realçando a palatabilidade 

e aspeto visual do produto final, permitindo ainda uma maior vida útil do produto. A maioria 
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dos polissacarídeos usados como gelificantes em alimentos é extraída de plantas e de algumas 

algas (LEON et al., 2009; SANTOS, 2012). 

O polissacarídeo é barato e útil para melhorar a solubilidade em água do núcleo 

hidrofóbico, o que é vital para aumentar a biodisponibilidade tornando-se a opção mais 

popular para utilização como material de parede. (ZHANG, ZHANG, CHEN E 

MCCLEMENTS, 2016). 

Dependendo das características funcionais desejadas é que é feita a escolha de um 

hidrocolóide, mas é também influenciada pelo fator preço e regularidade no fornecimento.  A 

classificação utilizada nos regulamentos legais agrupa os polissacarídeos em quatro grupos 

(NUNES, 2005):  

I. Emulsionantes: ajudam a obter uma dispersão de duas ou mais fases que, de outro 

modo, seriam imiscíveis no produto alimentar; 

II. Estabilizadores: ajudam a manter inalterado o sistema obtido em I; 

III. Espessantes: aumentam a viscosidade do produto; 

IV. Gelificantes: conferem ao produto uma textura específica. 

2.7 Alginato 

O alginato é um polissacarídeo hidrossolúvel de ocorrência natural encontrado em 

algumas bactérias e nas paredes celulares e intracelulares de algas marrons (figura 3) 

principalmente Laminaria hyperborea, Ascophyllum nodosum e Macrocystis pyrifera. Possui 

cadeias lineares hidrossolúveis, se apresenta na forma de pó, é insípido, inodoro e possui 

coloração branca pálida ou marrom amarelado (SILVA; ANDRADE, 2012).   

Figura 3 - Imagens de algas marrons: Laminaria hyperborea, Ascophyllum nodosum e Macrocystis 

pyrifera (da esquerda para direita) 

 

 

 

 

Fonte: (https://www.flickr.com/photos/candidum/11993039446), (https://br.123rf.com/photo_86268043_folhas-

de-alga-marinha-norueguesa-ascophyllum-nodosum-algas-marrons-do-norte-do-oceano-atl%C3%A2ntico-.html) 

e (https://www.mediastorehouse.com/nature-picture-library/australia/gas-bladders-giant-kelp-plant-macrocystis-

15468746.html) 

Quanto à característica química, os alginatos apresentam quatro locais reativos para 

contribuição em reações químicas. São polímeros lineares não ramificados, formados por 

ligações β- (1 → 4) ligada ao D-ácido manurônico (estrutura M) e por ligações α- (1 → 4) 

https://www.flickr.com/photos/candidum/11993039446
https://br.123rf.com/photo_86268043_folhas-de-alga-marinha-norueguesa-ascophyllum-nodosum-algas-marrons-do-norte-do-oceano-atl%C3%A2ntico-.html
https://br.123rf.com/photo_86268043_folhas-de-alga-marinha-norueguesa-ascophyllum-nodosum-algas-marrons-do-norte-do-oceano-atl%C3%A2ntico-.html
https://www.mediastorehouse.com/nature-picture-library/australia/gas-bladders-giant-kelp-plant-macrocystis-15468746.html
https://www.mediastorehouse.com/nature-picture-library/australia/gas-bladders-giant-kelp-plant-macrocystis-15468746.html
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ligada ao ácido L-gulurônico (estrutura G) conforme figura 4 (BENAVIDES et al., 2016). Os 

alginatos são comercialmente disponíveis como sais de sódio, potássio, ou de amônio, 

(BUREY; BHANDARI; HOWES, 2012).  

Figura 4 - Conformação da cadeia do alginato de sódio. 

 
Fonte: (Kimica, 2007). 

 

A capacidade de gelificação de um polímero está relacionada com a sua composição 

(COMUNIAN; FAVARO-TRINDADE, 2016). Devido ao alginato de sódio apresentar cargas 

em sua estrutura, este polímero tem sido utilizado como materiais de parede em técnicas de 

encapsulação. Além do alginato de sódio apresentar boas propriedades como material de 

parede, ele ainda tem características semelhantes à pectina, que também pode ser aplicada no 

método de gelificação iônica.   

O alginato, entre os hidrocolóide, destaca-se pelo seu emprego em diversos sistemas 

alimentícios graças à capacidade de formar géis por meios químicos, diferindo dos outros nos 

quais os géis são formados termicamente. E vem sendo utilizado na indústria alimentícia, pois 

além de possuir boa estabilidade na produção de alimentos, é capaz de reter água, formar 

filmes e géis termoestáveis, espessar, estabilizar e formar emulsões (SANTOS, 2012; 

FONTES, 2005). Além de ser um excelente hidrogel aniônico biodegradável e biocompatível 

(YE, GEORGES e SELOMULYA, 2018). 

É encontrado no mercado como sal de sódio, suas soluções apresentam alta 

viscosidade aparente, mesmo em baixas concentrações, devido ao seu alto peso molecular e 

rígida estrutura (FONTES, 2005). Para produzir o gel que é usado na formação de 

filmes/paredes, o alginato deve reagir com íons metálicos, como o cloreto de cálcio, 

proporcionando uma ligação entre cadeias lineares, onde é formada uma gelatina insolúvel em 

forma de esfera (SIMPSON, 2003).  

Em contraste com a maioria dos polissacarídeos, o alginato gelifica praticamente 

independente da temperatura, no entanto a exposição prolongada ao calor, escassez de agentes 

quelantes de íons de Ca2+ e variações extremas do pH degradam o polímero, ocasionando a 

perda das propriedades do gel (PASIN et al., 2012; PAULO et al., 2009).  

https://www-sciencedirect.ez141.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S092422441830013X#!
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 A microestrutura das cápsulas de alginato é de sensibilidade ao pH, porosidade e 

hidrofilicidade. Devido ao encolhimento dos poros em pH baixo, as cápsulas de alginato 

sofrem liberação de materiais do núcleo em solução aquosa, mas liberação relativamente 

baixa em ambiente ácido, como o fluido gástrico (YE, GEORGES e SELOMULYA, 2018). 

Santos, (2012) estudou os fatores que influenciam a produção e nas características de 

esferas de alginato e concluiu que concentrações elevadas de alginato originaram esferas 

superiores em massa e firmeza e inferiores em adesividade do que menores concentrações 

deste composto. Já o cloreto de cálcio, concentrações maiores deram origem a esferas mais 

firmes e com maior adesividade. A utilização de alginatos destaca-se não apenas por seu uso 

comercial na indústria alimentícia, mas como fator promotor de saúde, promovendo redução 

dos níveis de açúcar e colesterol no sangue, devido as suas fibras, bem como pela sua 

capacidade de prolongar a vida útil dos produtos.  

Versátil, econômico e não tóxico, o revestimento com alginato pode resultar em um 

produto final que protege os compostos bioativos nutracêuticos dos alimentos encapsulados 

de fatores negativos, tais como umidade e calor, melhorando a estabilidade e a 

biodisponibilidade destes compostos e preservando os alimentos durante o processamento e 

armazenamento (MORAIS et al., 2015; PASIN et al., 2012). 

O mecanismo de gelificação é um processo de troca iônica, no qual o sódio do alginato 

é trocado com o cálcio presente no meio gelificante através da ligação química entre dois 

grupos carboxila, presentes em resíduos de ácido poligulurômico adjacentes. Os íons de cálcio 

têm por função manter as cadeias de alginato juntas pelas interações iônicas após a formação 

de pontes de hidrogênio entre as cadeias, produzindo gel com estrutura de rede tridimensional 

(SANTOS, 2012).  

O cátion divalente Ca+2 encaixa-se nas estruturas dos resíduos de ácido gulurônico, 

tipo um ovo numa caixa de ovos. O mecanismo da formação do complexo envolve a interação 

do cálcio com diferentes átomos de oxigênio, de duas unidades de ácido gulurônico 

adjacentes, em ambas as cadeias envolvidas na ligação do cálcio, como adotado no modelo 

egg-box (caixa de ovos), representado na Figura 5 (CLARK e ROSS-MURPHY,1987). 

 

 

 

 

 

 

https://www-sciencedirect.ez141.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S092422441830013X#!
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Figura 5 - Modelo “caixa de ovo” para formação de gel de alginato com íons cálcio. 

 
Fonte: CLARK e ROSS-MURPHY,1987 

 

No desenvolvimento de microcápsulas de mamão por gelificação iônica com alginato 

de sódio de Pagani et al. (2014) formularam um produto com boas características nutricionais, 

físico-químicas e microbiológicas, tornando assim, viável sua comercialização e utilização. 

Xavier et al. (2016), no trabalho com gelificação iônica de polpa de maracujá, demonstraram 

bons resultados durante o armazenamento refrigerado a 5±1°C por 21 dias. Oliveira (2011) 

estudou a encapsulação de polpa de mamão e verificou que a técnica é uma estratégia eficaz 

para conservação dos compostos bioativos. 

 No estudo de Morais et al. (2017), com encapsulação de polpa de murici, foram 

obtidas microcápsulas com importantes características nutricionais. Passos (2017), por meio 

da encapsulação de polpa de tomate, observou que a gelificação iônica, além de preservar os 

compostos bioativos, é uma estratégia interessante para o enriquecimento de outros produtos 

(azeite) através da migração desses compostos.  

Morais et al. (2016) utilizaram microcápsulas de maracujá-azedo como estratégia para 

bioativação da água mineral gaseificada, obtendo uma água bioativada, com qualidade 

microbiológica. Morais et al. (2014), no estudo com cambuí, observaram preservação da 

vitamina C, e conservação dos carotenoides, durante o armazenamento refrigerado a 5±1°C 

por 10 dias.  

Ferreira, (2018) conseguiu através da gelificação com alginato de sódio manter as 

características nutricionais do extrato de beterraba através das microcápsulas obtidas durante 

o armazenamento durante 28 dias. Linhares, (2018) obteve microcápsulas de café e através 

dos resultados verificou que tal técnica é uma possibilidade atraente para o desenvolvimento 

de novos produtos para a indústria de alimentos.   

Diante do exposto observa-se que a microencapsulação apresenta grande potencial 

para agregar valor nutricional a alimentos e preservar suas características bioativas. Sendo o 

camu-camu uma fruta com grande potencial funcional, a obtenção de microcápsulas é uma 

possível estratégia para conservação de seus benefícios, aprisionando seus compostos 
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bioativos em um veículo para conferir proteção contra a oxidação e degradação durante o 

armazenamento. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral  

Obter microcápsulas de camu-camu pela técnica de gelificação iônica e estudar a 

estabilidade dos compostos bioativos durante o armazenamento refrigerado a temperatura de 5 

±1 ºC por 45 dias acondicionadas em embalagens de vidro transparentes. 

3.2 Objetivos específicos  

• Analisar fisicamente as microcápsulas (tamanho, peso, rendimento) 

• Realizar a caracterização físico-química do suco e microcápsulas de camu-camu 

(umidade, cinzas, pH, sólidos solúveis totais, acidez titulável, cor) 

• Analisar os compostos bioativos do suco e microcápsulas de camu-camu (ácido 

ascórbico, carotenóides, compostos fenólicos, flavonóides 

• Analisar a capacidade antioxidante pelos métodos FRAP e DPPH tanto do suco quanto 

das microcápsulas de camu-camu. 

• Obter os espectros de FTIR (Espectrometria no Infravermelho com Transformada de 

Fourier) da fruta liofilizada, do suco e dos produtos obtidos; 

• Realizar análise microbiológica nas microcápsulas do tempo 0 e 45º dia.  

• Avaliar a estabilidade dos produtos obtidos: P (controle) e S (controle com adição de 

suco de camu-camu como meio conservante); 

• Avaliar a vida de prateleira, quanto às análises realizadas durante o armazenamento 

refrigerado (5±1°C) por 45 dias em embalagens de vidro transparentes.  
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4 METODOLOGIA 

Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Análise de Alimento e no 

Laboratório de Flavor - Departamento de Tecnologia de Alimentos (DTA), Universidade 

Federal de Sergipe (UFS), na cidade de São Cristóvão, Sergipe, Brasil.  

 

4.1 Materiais  

A matéria-prima utilizada para a fabricação das microcápsulas foi a fruta de camu-

camu liofilizada (Camu-camu solúvel), obtida em Cerealista Express, loja de produtos 

naturais, localizada em São Paulo. 

4.2 Processamento da microcápsula 

As microcápsulas de Camu-camu foram obtidas através da técnica de gelificação 

iônica com metodologia de gotejamento, utilizando o alginato de sódio (2%), como agente 

gelificante. 

A figura abaixo representa as operações executadas para a obtenção das 

microcápsulas: 

Figura 6 - Fluxograma das etapas do processo de obtenção da microcápsula de camu-camu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor 
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De acordo com o fluxograma acima, o processo de gelificação iônica ocorreu 

utilizando duas soluções: A solução 1, suco de camu-camu 25% mais alginato de sódio a 2%, 

foi inserida numa seringa de capacidade de 10 mL e foi gotejada, por gravidade, em uma 

solução gelificante de cloreto de cálcio, solução 2, (2% p / v) para formar microcápsulas 

carregadas com o suco. O bico da seringa, fixada num suporte de vidro, ficou a 5 cm acima da 

superfície do banho gelificante. As microcápsulas foram mantidas no banho de gelificação por 

aproximadamente 2 minutos para promover a reticulação superficial. Com o auxílio de uma 

peneira inox as microcápsulas formadas foram drenadas e logo após imersas em um recipiente 

com água mineral para eliminar algum resíduo dessa solução. Após a lavagem, estas foram 

acondicionadas em potes de vidro transparentes com capacidade de 30 g.  

Figura 7 - Fotos do processamento das microcápsulas de camu-camu por gelificação iônica com 

alginato de sódio. 

  
Fonte: Autoria própria 

 

O armazenamento foi feito em potes de vidro transparentes à temperatura de 

refrigeração de 5±1°C por 45 dias. As microcápsulas foram armazenadas em 2 grupos sendo 

analisadas a cada 9 dias em duplicatas totalizando 6 dias de análises (0, 9, 18, 27, 36 e 45 

dias)   

Grupo 1 (P) – armazenadas em potes de vidro transparentes sem solução (controle) 

Grupo 2 (S) – armazenadas em potes de vidro transparentes contendo suco de camu-

camu como meio de conservação. 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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4.3 Caracterização das Microcápsulas de camu-camu 

4.3.1 Análises Físicas 

Os procedimentos de tamanho e peso foram realizado em quintuplicata, e o resultado 

obtido em média.  

Rendimento 

O rendimento foi obtido pesando o suco antes do processamento, e as microcápsulas 

após serem processadas.  

Tamanho das microcápsulas 

Foi avaliado o tamanho das microcápsulas de camu-camu utilizando um paquímetro 

digital Pantec com a escala de 0 a 25 mm 0,001 mm. 

Peso das microcápsulas 

As microcápsulas foram pesadas em mini balança, capacidade de 30 g x 0,001 g.  

4.4 Análises Físico-Químicas  

Foram efetuadas análises para caracterização físico-química do suco de camu-camu e 

das microcápsulas cuja finalidade foi avaliar os componentes nutricionais do suco e das 

microcápsulas de camu-camu além das alterações após o processamento. 

4.4.1 Teor de Umidade  

O teor de umidade foi determinado pelo método de secagem direta em estufa (Icamo 

modelo 4) a 105ºC até peso constante, seguindo o método 012/IV do Instituto Adolfo Lutz 

(2005). A amostra foi pesada (2g) em balança analítica (Radwag AS 220/C/2) com precisão 

10-4 kg. 

4.4.2 Cinzas ou minerais  

Foi utilizado o método de incineração em mufla (GP Científica) a 550ºC, seguindo o 

método 018/IV do Instituto Adolfo Lutz (2005). As pesagens (5g) foram feitas em balança 

analítica (Radwag AS 220/C/2) com precisão 10-4 kg até a obtenção de peso constante. 

4.4.3 Potencial hidrogeniônico - pH  

Para determinação do pH, foi utilizado o método Potenciométrico seguindo 

metodologia do Instituto Adolfo Lutz (2005,017/IV). O pH foi medido em potenciômetro da 

marca Tecnopon, modelo MPA-210, calibrado com soluções-tampão nos pH 4 e 7 a 20°C. 

Foram pesados 5g da amostra (5 mL do suco): as microcápsulas foram maceradas e diluídas 

com o auxílio de 50 mL de água, e foi observada a leitura do pH dada pelo aparelho. 

4.4.4 Sólidos Solúveis (ºBRIX) 

Para a determinação de sólidos solúveis, a avaliação foi realizada em refratômetro 

Abbé de bancada (Biobrix) e o resultado expresso em ºBrix. Foram pesados 5g da amostra (5 
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mL do suco): as microcápsulas foram maceradas e diluídas com o auxílio de 50 mL de água, e 

foi observada a leitura direta no equipamento. 

4.4.5 Acidez titulável 

O teor de acidez foi determinado pelo método de acidez titulável determinada por 

titulação com NaOH 0,1M de acordo com o método 016/IV do Instituto Adolfo Lutz (2005) e 

expressa em porcentagem de ácido cítrico. 

4.4.6 Parâmetros de Cor 

As leituras da cor foram obtidas com a utilização do colorímetro Color Meter Minolta 

200b. No sistema que representa a cor, os parâmetro descrevem a uniformidade da cor no 

espaço tridimensional, sendo os valores de luminosidade L* variando de 0 (preto) a 100 

(branco) mostrando como quão claro e quão escuro é o produto analisado.  

Já os parâmetros a* e b* tem seus valores correspondentes a escala do verde (-) ao 

vermelho (+) e escala do azul (-) ao amarelo (+) respectivamente. O ângulo Hue (hº) formado 

entre a* e b* indica a saturação da cor do objeto e varia de 0º corresponde à cor vermelha, 90º 

corresponde ao amarelo, 180º ao verde e 270º ao azul. O Croma, (C*) diz sobre a saturação e 

intensidade da cor. 

As amostras foram disposta em placas de Petri numa superfície branca, sendo utilizada 

a mesma incidência de luz. 

4.4.7 Ácido ascórbico (Vitamina C) 

A quantidade de vitamina C das amostras foi determinada por volumetria de acordo 

com o método 364/ IV do Instituto Adolfo Lutz (2008) utilizando o iodato de potássio (KIO3) 

que oxida o ácido ascórbico (vitamina C) formando o ácido dehidroascórbico. Esta 

determinação é indicada para amostras de alimentos in natura ou enriquecidos que contenham 

um teor de vitamina C > 5 mg, como é constatado para o camu-camu através da literatura. 

Para isso, utiliza-se como indicador a goma de amido. Ao ser reduzido a iodeto, a partir da 

reação com o ácido ascórbico, tem-se uma solução incolor. Porém, o excesso de iodo produz 

com o amido um complexo de coloração azul, o que indica o ponto final da titulação, 

possibilitando determinar a quantidade de ácido em análise a partir da alíquota da solução de 

iodo padronizada utilizada. Para a análise, foi transferida para um erlenmeyer a amostra (2 g) 

a qual foi macerada, e filtrada com papel de filtro, cujo resíduo foi lavado, com auxílio de 50 

mL de água destilada e logo após com a solução de HCl a 20% v/v (20 mL); Após a 

homogeneização foi adicionada a solução de amido a 1% como indicador (1mL) juntamente 

com a solução de iodeto de potássio (1 mL) a 10% v/v. A mistura foi homogeneizada, 

manualmente, e titulada com solução de KIO3 (0,02 mol/L) até o aparecimento da coloração 
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azul. As amostras foram analisadas em duplicata. O teor de ácido ascórbico foi estimado de 

acordo com a seguinte equação:   

  100 x V x F 

____________ = vitamina C mg/ 100g                                                    (Equação 1) 

         P 

  

V = volume de iodato gasto na titulação 

F = 8,806, para KIO3 0,02 M 

P = nº de g da amostra 

4.4.8 Carotenóides 

O conteúdo carotenóides das amostra de camu-camu foi determinado de acordo com 

Lichtenthaler (1987). As amostras (2 g) foram maceradas com auxílio de almofariz e pistilo. 

Foi adicionado o carbonato de cálcio (0,2 g) e acetona a 80% (7 mL) com posterior 

homogeneização. Os extratos foram filtrados, com papel de filtro, diretamente no balão 

volumétrico âmbar de 25 mL. O resíduo retido papel de filtro foi lavado 2 vezes com o 

solvente utilizado e o mesmo foi utilizado para completar o volume do balão. O teor de 

Carotenóides foi estimado a partir da leitura do extrato filtrado em espectrofotômetro a 470, 

646,8 e 663,2 nm e os resultados expressos em µg/g-1 de carotenóides. A análise foi realizada 

em duplicata. A concentração foi estimada de acordo com as seguintes equações:   

  

Clorofila a (Ca) = 12,25 x A663,2 – 2,79 x A646,8                                                (Equação 2) 

Clorofila b (Cb) = 21,50 x A646,8 – 5,10 x A663,2                                          (Equação 3) 

Carotenóides = [1000 x A470 – ( 1,82 x Ca – 104,96 x Cb)]/ 198                             (Equação 4)  

  Para transformar os valores encontrados em µg.mL-1 para µg.g-1, faz-se necessário a 

multiplicação desse resultado por 25mL (volume do balão) dividindo-se pelo peso da amostra 

(LICHTENTHALER,1987). 

4.4.9 Flavonóides 

A determinação da concentração de flavonóides foi realizada de acordo com algumas 

modificações de Boroski et al., (2015) em duplicata.  Para cada amostra foi preparado um 

extrato (25 mg/ 10 mL) em metanol. Em um tubo de ensaio, envolto em papel alumínio, foi 

adicionado o extrato de cada amostra (0,5 mL) juntamente com as solução de 0,25 mL de 

Cloreto de Alumínio (sobrenadante da agitação magnética da solução 5g AlCl3 em 100 mL de 

metanol) mais 4,25 mL de metanol. A mistura foi homogeneizada (agitador vórtex). Em 

seguida, o tubo de ensaio foi mantido em repouso por 30 minutos na ausência de luz. Após 
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esse período as absorbâncias foram determinadas utilizando-se de um espectrofotômetro 

(Rayleígh modelo UV-2601) no comprimento de onda de 425 nm. O branco foi preparado 

conforme as etapas citadas anteriormente com exceção à adição do extrato que foi substituído 

por metanol. Foi construída uma curva padrão de quercetina (0,0-100 mg / L) (diluída em 

metanol PA) para comparação dos resultados. Os resultados foram expressos em mg EQ L-1.  

Obtenção dos extratos para análise da Atividade Antioxidante e Compostos Fenólicos  

 As extrações foram realizadas na proporção 1:20 (amostra: solvente), utilizando água 

como solvente (FIDELIS et al., 2018). Para a preparação dos extratos, as amostras foram 

maceradas e homogeneizadas em Erlenmeyer usando o agitador magnético durante 30 

minutos, seguida de filtração. Todo procedimento foi realizado na ausência de luz. 

A água foi utilizada por ser considerada um solvente não tóxico para a saúde, é 

potencialmente verde, pois reduz o impacto ambiental, é segura, de baixo custo, alta eficiência 

e curto tempo de extração (ZHANG, ZHANG, DUAN, MA, 2019; KIM, CHUNG, 2019; 

CASTRO-PUYANA, MARINA, PLAZA, 2017). 

Nos estudos de Fidelis et al. (2018), com diferentes solventes (água, propanona e 

etano1) para extração de compostos bioativos da semente de Camu-camu foi observado 

melhores resultados com o extrato aquoso de DPPH (2838 mg AAE / 100 g), FRAP (7425 

SEA mg / 100 g) e fenólicos (3923 mg de GAE / 100 g). 

4.4.10 Compostos Fenólicos Totais  

Os compostos fenólicos totais foram determinados de acordo com o procedimento 

convencional espectrofotométrico de Folin-Ciocalteu, adaptado por Boroski et al., (2015). Em 

um tubo de ensaio, envolto em papel alumínio, foi adicionado o extrato de cada amostra (0,25 

mL) juntamente com as soluções de Reagente de Folin, 0,25 mL, previamente diluído (1:1 v/v 

com água destilada, sob proteção da luz) mais Carbonato de cálcio, CaCO3, (0,5 mL). À 

mistura foi adicionada 4,0 mL de água destilada, homogeneizada (agitador vórtex) e mantida 

em repouso em temperatura ambiente por 25 minutos na ausência de luz. Após esse período 

as absorbâncias foram determinadas utilizando-se de um espectrofotômetro (Rayleígh modelo 

UV-2601) no comprimento de onda de 725 nm. O branco foi preparado conforme as etapas 

citadas anteriormente com exceção à adição do extrato que foi substituído por água. Foi 

construída uma curva padrão de ácido gálico (0-200 mg/L) para comparação dos resultados. 

Os resultados foram expressos em mg EAG L-1 (equivalente de ácido gálico).  
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4.4.11 Atividade antioxidante pelo método de captura do radical DPPH* 

A atividade antioxidante dos extratos foi determinada pelo método de captura do 

radical livre DPPH* (2,2-difenil-1-picril-hidrazil) proposto por Boroski et al., (2015). Cada 

amostra foi preparada (20mg/ 10 mL) em metanol. Foram realizadas 4 diluições em triplicata 

de cada extrato obtido. As alíquotas dos extratos diluídos (25, 50, 75 e 100 µl) foram 

adicionadas de solução metanólica de DPPH (2,0 mL) sendo as soluções homogeneizadas 

(agitador vórtex). A absorbância foi determinada em espectrofotômetro Modelo UV-

2601 Rayleígh) a 517 nm após o tempo de reação (30 minutos) com o radical DPPH* e 

calibrada com o branco (substituindo a amostra pelo metanol). Os resultados foram expressos 

µmol TE L-1 (equivalente trolox). 

4.4.12 Atividade antioxidante pelo método de redução do ferro (FRAP) 

Atividade antioxidante dos extratos foi determinada também pelo método de redução 

de íons do ferro (FRAP), de acordo com Boroski et al. (2015). Para a preparação do reagente 

FRAP foram utilizados 100 mL de tampão acetato de sódio (300mmolL⁻¹), 10 mL da solução 

TPTZ [2,4,6-tris(2-piridil)-s-triazina] (0,16 g de TPTZ em 1,0 mol/L HCl completar o volume 

do balão volumétrico de 50 mL com água destilada). A uma alíquota de 3,0 mL do reagente 

FRAP recém - preparado, que representa o branco, foram adicionados os extratos (100µL) de 

cada amostra e 300 µL de água destilada. A mistura foi homogeneizada (em agitador vórtex) e 

incubada em banho termostático (Biotech BT 351) a 37ºC por 30 minutos. Em seguida foi 

realizada a leitura da absorbância em 593 nm. O reagente FRAP foi empregado para calibrar o 

espectrofotômetro (Modelo UV-2601 Rayleígh).  Para construção da curva de calibração, foi 

utilizada uma solução de sulfato ferroso (FeSO4•7H2O) nas concentrações de 500-

2000 µmolL¯¹. A amostras foram realizadas em duplicata. Os resultados foram expressos em 

µmol Fe(II) L-1. 

4.5 Espectroscopia de FTIR 

A amostras de camu-camu (fruta liofilizada, suco, microcápsulas) foram analisadas em 

um espectrômetro de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) [Cary 630 FTIR 

(Agilent Technologies, Malásia)]. A análise foi realizada utilizando-se acessório de 

reflectância total atenuada (ATR) com faixa espectral utilizada de 650 a 4000 cm-1, com 4 cm-

1 de resolução, e 256 varreduras para todas as amostras. Primeiramente, 10 uL da amostra 

foram espalhados sobre a superfície do cristal de ATR, posteriormente a obtenção do 

espectro foi realizada. Entre as amostras, o acessório ATR foi limpo com Acetona P.A., e o 

espectro de fundo foi obtido. 
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4.6 Análise Microbiológica 

 Foram realizadas as análise microbiológica dos produtos, (P e S) no tempo T=0 e T=6 

a fim de caracterizar, respectivamente, o processamento e produtos quanto a sanidade no final 

do armazenamento. 

  Foram separados 25 g de cada amostra e transferidas assepticamente para sacos 

estéreis contendo 225 mL de água peptonada estéril sob agitação (diluição 10–1). A partir 

dessa diluição, foram feitas as diluições seriadas até 10–3 com o mesmo diluente. 

A técnica do Número Mais Provável (NMP) foi utilizada para quantificar a pesquisa 

de coliformes totais e termotolerantes (EC). Para o teste presuntivo foram feitas duas 

diluições seguintes à primeira em tubos de ensaio contendo 9,0 mL de água peptonada. Para 

tal, a amostra foi inoculada em triplicata (1,0mL, 0,1mL e 0,01 mL) em tubos contendo 

10,0mL de Caldo Lauril Sulfato Triptose (LST) com tubos de Durhan invertidos e incubada a 

35ºC por 48 horas. Decorrido o tempo de incubação, os tubos com meio turvo e/ou com 

produção de gás no tubo de Durhan foram separados, ou seja, tubos positivos. 

Já nos testes confirmativos para Coliformes Torais e Termotolerantes para cada tubo 

positivo de caldo LST, uma alçada foi transferida para tubos de ensaio contendo 10 mL de 

Caldo Verde Brilhante e 10 mL de Caldo EC. Os tubos foram incubados a 35ºC (em estufa 

por 48 horas) e 45ºC (em banho-maria por 24 horas) para, respectivamente, Coliformes Totais 

e EC. Os tubos positivos (turvos e com gás no interior dos tubos de Durhan) foram 

selecionados. Para os resultados, foi utilizada a tabela do Número Mais Provável e intervalo 

de confiança a nível de 95% de probabilidade (SILVA, JUNQUEIRA, SILVEIRA, 2001). 

A contagem de bolores e leveduras foi realizada em através do método de 

plaqueamento em superfície com o meio de cultura Ágar Batata Dextrose (PDA) acidificado 

com ácido tartárico e solidificado previamente, onde foram inoculadas alíquotas de 0,1mL das 

diluições (10-1 a 10-3), com auxílio da alça de Drigalsky, em duplicata de placas, seguido de 

incubação à 25ºC por 5 dias. Após este período procedeu-se a contagem das colônias dos 

bolores e leveduras crescentes nas placas, e obtenção da média em UFC/mL (SILVA, 

JUNQUEIRA, SILVEIRA, 2001). 

4.7 Análise estatística  

Os resultados das análises físico-químicas foram obtidos em duplicatas e expressos 

como médias e foram avaliados por meio da análise de variância utilizando-se do software de 

estatística SISVAR, versão 5.6, Build 86. O teste de Tukey, a 5% de probabilidade, foi 

aplicado para detecção de diferenças de médias entre o suco e as microcápsulas processadas e 
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diferenças entre as médias entre os produtos e os tempos durante o armazenamento 

refrigerado.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Análises físicas e físico-químicas do suco e das microcápsulas de camu-camu 

O processo de gelificação iônica utilizando 2% de alginato na obtenção de 

microcápsulas de camu-camu alcançou um rendimento de 80,35% do produto em relação ao 

suco. Estudos semelhantes com gelificação iônica foi observado valores abaixo do 

encontrado. Xavier (2014) observou em seus estudos com polpa de maracujá rendimento de 

70%, valores próximos foram observados nos estudos de Morais (2015) também com 

maracujá, 62,12% e Benavides et al., (2016) registraram um rendimento de 61,2 em 

microesferas de óleo essencial de tomilho e justificou o baixo rendimento devido a perdas de 

emulsão na seringa. Levando em consideração a justificativa de Benavides et al., (2016), o 

rendimento neste estudo poderia ser ainda maior apesar de ser aceitável. 

De acordo com Baker (1986) as cápsulas se classificam pelo tamanho em macro-, 

micro- e nano- sendo que a categoria micro- varia entre 0,2-5000 µm. O presente estudo 

observou peso (figura 8) de 0,032 ± 0,008 g e tamanho (figura 9) de 3,469 ± 0,008 mm, 

caracterizando-se assim como microcápsulas.  

 

Figura 8 - Pesagem da microcápsula com o auxílio de uma mini balança. 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Figura 9 - Medição da microcápsula com o auxílio de um paquímetro digital. 

 
Fonte: Próprio autor 
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Em relação a forma (figura 10), observa-se que as microcápsulas obtidas, 

apresentaram forma esférica conforme esperado. O tamanho e a forma podem ser explicado 

com base no processo de gotejamento na solução de cloreto de cálcio e no momento de 

formação das microesferas. Para que a queda da gota ocorra, é necessário uma massa mínima 

capaz de quebrar a tensão superficial da solução de cloreto (BENAVIDES et al., 2016).  Esses 

parâmetros dependem da viscosidade da solução inicial (suco + alginato), diâmetro do orifício 

de gotejamento assim como a distância entre o orifício da seringa e a superfície do meio 

encapsulante. Para Fernandes, Borges e Botrel (2014), quanto maior a viscosidade da solução 

utilizada para alimentação, maiores serão as gotas formadas em processos de spray.  

 

             Figura 10 - Microcápsulas de camu-camu após o processamento. 

  
Fonte: Autoria própria 

 

A Tabela 8 apresenta os resultados da caracterização físico-químicas do suco e das 

microcápsulas de camu-camu para inferir alterações após o processamento. Foi possível 

observar que grande parte dos parâmetros analisados apresentaram médias diferentes, a nível 

de confiança de 95% de probabilidade. O suco apresentou os maiores resultados na maioria 

das análises devido a maior concentração da fruta em comparação com as microcápsulas que 

tiveram adição de outros componentes. 
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Tabela 8 – Caracterização físico-química do Suco e das microcápsulas de camu-camu. 

Parâmetro Suco Microcápsulas 

Acidez Titulável (g ácido cítrico/100g) 1,22 ± 0,041a 0,51 ± 0,002b 

Umidade (%) 85,87 ± 1,103a 83,54 ± 0,170b 
Cinzas (%) 0,36 ± 0,057b 0,65 ± 0,071a 

pH 3,12 ± 0,000b 4,34 ± 0,000a 

Sólidos Solúveis (ºBrix) 2,0 ± 0,000a 1,9 ± 0,000b 
Ácido ascórbico (mg/100g) 3.052,72 ± 37,411a 1.743,37 ± 68,222b 

Compostos Fenólicos (mg EAG g-1) 4.019,00 ± 0,480a 3.978,00 ± 0,101b 

Flavonóides (mg EQ g-1) 2.130,00 ± 0,000a 1.810,00 ± 0,008b 

Carotenóides (µg.g-1) 24,68 ± 0,035a 24,54 ± 2,124a 
FRAP (µmol Fe(II) g-1) 3.500,00 ± 0,083a 2.070,00 ±0,012b 

DPPH (µmol trolox g-1) 2.710,00 ± 0,020b 2.740,00 ± 0,007a 

Cor  
                                                                    L* 

                                                                    a* 

                                                                     b* 

                                                                     C* 
                                                                  ºh 

 
50,35 ± 0,778ª  

10,00 ± 0,000a   

12,40 ± 0,424b  

16,30 ± 0,849a 
49,50 ± 1,414b 

 
33,00 ± 1,697b  

3,70 ± 0,000b 

13,45 ± 0,495a 

14,05 ± 0,354b 
73,35 ± 2,192a 

Médias seguidas pela mesma letra, na linha, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade; *Os parâmetros de cor foram feitos na fruta liofilizada (pó) ao invés do suco. 

A acidez indica sabor ácido ou azedo dos frutos, o que é representado pela presença de 

ácidos orgânicos, sendo o ácido cítrico um dos mais comuns (CHITARRA; CHITARRA, 

2005). Em relação a acidez titulável (tabela 8) houve um decréscimo na microcápsula em 

relação ao suco o qual obteve um valor de 1,22 g de ácido cítrico/100g, número ligeiramente 

maior foi encontrado nos estudos de Balisteiro et al., (2017) cujo teor foi de 1,72 mg ácido 

cítrico em suco de camu-camu. 

 Valores acima deste foi encontrado por Grigio (2013), 4 g de ácido cítrico /100 mL na 

polpa de Camu-camu. Rosário et al., (2015) encontraram teores variando entre 2,08 a 3,69 

g/100g dependendo da polpa dos frutos dos diferentes genótipos estudados ratificando a 

acidez da polpa do fruto. O teor de acidez no suco foi maior que no produto, 0,51 g de ácido 

cítrico/100g de microcápsulas, (tabela 8) esse resultado pode ter relação com a absorção de 

água visto que, as microcápsulas são submersas neste solvente para eliminar possíveis 

resíduos de cloreto de cálcio, solução gelificante.  

Como comentado, o camu-camu tem uma acidez elevada por isso seu consumo in 

natura assim como a polpa integral não são bem aceitos. A redução da acidez na 

microcápsula só agrega valor a mesma, pois será consumido um produto palatável visto que 

não se consegue o mesmo com fruta in natura.  

Comparando o suco com as microcápsulas em relação aos parâmetros umidade e 

cinzas (tabela 8), observa-se um comportamento inverso: o primeiro teve uma diferença 

significativa (P ≤ 5%) no teor de umidade enquanto o segundo, em cinzas. 
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A porcentagem de 85,87% de umidade no suco está em concordância com o valor de 

84,00% encontrado por Rodrigues, et al., (2020). O teor de umidade no suco encontrado no 

presente estudo foi significativamente (P ≤ 5%) maior que as microcápsulas.  

Estudos anteriores com sucos de frutas encontraram valores ligeiramente acima dos 

referenciados neste estudo, porém esses valores referem-se aos sucos de frutos de camu-camu 

in natura. Silva, (2017) verificou a faixa de porcentagem entre 92,39% a 94,04%, valores 

próximos foram verificados também nos estudos de Ribeiro et al., (2016). 

Já no parâmetro cinzas, o teor para as microcápsulas foi superior, e com diferença 

significativa, 0,65%, esse resultado pode ser explicado porque os resíduos inorgânicos, 

presentes na películas que o alginato forma nas microcápsulas, que é rica em fibras, são 

incorporados ao produto final durante a gelificação iônica (PASIN et al., 2012). 

O camu-camu apresenta como característica de sua polpa um pH ácido o qual foi 

encontrado nas pesquisas de Akter et al., (2011) o teor de 2,44, valor inferior ao apresentado 

por este estudo, 3,14 para o suco (tabela 8). Resultado semelhante foi referenciado por 

Rodrigues, et al., (2020), 3,24 para o suco de camu-camu. O suco apresentou pH inferior (p ≤ 

0,05) quando comparados com a microcápsulas.  

Em relação ao ºBrix, o suco apresentou maior valor significativo do que as 

microcápsulas (tabela 8). Morais et al., (2015) encontrou resultados semelhantes em seu 

estudo com encapsulação por gelificação iônica de maracujá assim como Oliveira (2011) com 

mamão e atribuiu à técnica de encapsulação visto que em uma das etapas ocorre a imersão das 

microcápsulas em solução de cloreto de cálcio, e em seguida na água, gerando uma possível 

lixiviação dos sólidos solúveis. 

Rodrigues, et al., (2004) apontou o camu-camu como uma super fruta devido aos 

excelentes teores de vitamina C. Neste estudo foi encontrado para a microcápsula o teor de 

1.743,37 mg/100g, ligeiramente superior ao encontrado nos estudos de Dionízio, (2017) 

1.682,98 mg/100g de microcápsulas de camu-camu com maltodextrina.  

É importante considerar também o teor de vitamina C encontrado na fruta liofilizada, 

em 5g gramas do pó observa-se um teor de 708mg, ou seja, o suco concentrou 21% do teor 

inicial de vitamina C e a microcápsula conseguiu reter 57,12% desse teor. Apesar de constatar 

uma degradação significativa (5%) desta vitamina em relação ao resultado encontrado no 

suco, o valor ainda é positivo pois de acordo com a FAO/WHO esse teor já supri a ingestão 

diária recomendada para todas as faixas etária. Sendo assim a microcápsula de camu-camu 

obtida por gelificação iônica com alginato de sódio pode ser também considerado como um 

super produto. 
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O comportamento observado nos fenólicos, flavonóides e FRAP é o mesmo, os teores 

desses parâmetros no suco foram superiores (p˂0,05) comparando com a microcápsula (tabela 

8). Resultados semelhantes obtiveram Morais et al. (2015) e Xavier (2014) em relação aos 

compostos fenólicos: a gelificação iônica influenciou significativamente na redução desse 

parâmetro. O resultado encontrado no suco foi superior ao encontrado por Fidelis e 

colaboradores em 2018. Eles obtiveram o resultado de 3.923 mg de GAE / 100 g utilizando 

água como solvente, ao avaliarem diferentes extratos (água, propanona e álcool etílico) do 

revestimento de sementes de camu-camu com à sua composição fenólica, atividade 

antioxidante entre outros. Eles justificaram tal fato devido a afinidade entre os compostos 

fenólicos presentes no camu-camu e a polaridade do meio de extração. Como esses compostos 

possuem grupos hidroxila em sua estrutura química são capazes de reduzir as moléculas. Tais 

características tornam a composição fenólica total prontamente extraída usando água como 

solvente. 

O teor de flavonóides no suco foi 2.130mg EQ g-1 valor próximo foi relatado por Silva 

(2012) que encontrou na polpa de camu-camu 2.000mg 100g-1, Grigio, (2013) encontrou valor 

em torno de 3.400mg 100g-1 em polpa de frutos maduros. A microcápsula conseguiu uma 

retenção de 84,98%. 

Fidelis et al., (2018) encontraram atividade antioxidante pelo método FRAP 7.425 mg 

AAE / 100 g em extratos de casca de camu-camu. O resultado encontrado neste estudo foi 

superior ao encontrado por Rufino et al., (2010) na polpa de camu-camu, 2.502 μmol de 

Fe2SO4 g
-1 utilizando o mesmo método. 

A retenção de compostos bioativos nas micropartículas tem sido relacionada à 

eficiência do processo de encapsulamento. MAR et al., (2020) obteve os valores de DPPH 

para os sucos Clidemia japurensis e Clidemia hirta de 943 e 994 μM TE, respectivamente, 

encapsulados em maltodextrina (MD) de diferentes equivalentes de dextrose. Para as 

microcápsulas, a retenção do DPPH variou entre 97,04% a 99,79%, obtidas pelo processo de 

liofilização que de acordo com o autor resulta em melhor retenção de compostos bioativos.  

Neste estudo, com gelificação iônica a retenção na microcápsula foi muito eficiente, 

foi encontrado o valor de 2.710 µmol trolox g-1 para o suco e de 2.740 µmol trolox g-1 para as 

microcápsulas, alcançando uma retenção de 100%. Valores próximos de DPPH foi encontrado 

por Fidelis et al., (2018), 2.838 ± 176 mg AAE / 100 g, no revestimento de semente de camu-

camu. 

O teor de carotenóides totais do suco foi de 24,68 µg.100-1g, enquanto que o da 

cápsula foi de 24,54 µg.100g-1, um pouco inferior (tabela 8), isso é devido ao processamento 
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das microcápsulas, nesta etapa adiciona-se alginato de sódio, como também se faz uma 

lavagem das microcápsulas em água, com a finalidade da retirada dos resíduos do cloreto de 

cálcio, neste momento pode ter ocorrido estas perdas.  

Em relação a cor, quando comparados os parâmetros do pó (fruta liofilizada) (a*= 

+10,0; b*= + 12,4; C* = 16,30 e L*= 50,35) com os parâmetros da microcápsula (a*= +3,70; 

b*= +13,45; C*= 14,05 e L*= 33) podemos observar que após o processo de gelificação 

iônica as microcápsulas apresentaram menores valores para os parâmetros de L, a* e C*, 

enquanto que os parâmetros b* e ºh foram maiores, todas as alterações foram significativas a 

5%. A coloração pode estar relacionada à presença de carotenoides e, consequentemente, a 

alteração nos parâmetros de cor pode indicar maior ou menor estabilidade deles (PELISSARI 

et al., 2015). 

As microcápsulas apresentaram menor luminosidade (L), indicando que o produto 

ficou mais escuro porém menos intensa e com menor saturação (C*). Outro parâmetro 

avaliado foi o ângulo de tonalidade (ºh), as microcápsulas obteve resultado de ºh= 73,35 que é 

mais próximo do ângulo de 90º sendo, por isso, caracterizada pela coloração com tons mais 

amareladas.  

5.2 Análises físico-químicas durante o armazenamento. 

Nas tabelas abaixo estão expostos os resultados das análises físico-químicas e 

nutricionais durante o armazenamento por 45 dias a 5±1ºC dos produtos obtidos: P (controle) 

e S (controle + suco de camu-camu como meios de conservação). Apesar de P não ser 

estudado com meio de conservação adicional, com o tempo foi observado a exsudação das 

microcápsulas nesse produto e portanto, foi considerado a interação entre eles. 

De acordo com a tabela 9 pode-se observar que o produto P manteve-se mais estável 

no controle da acidez da microcápsula apresentando um valor no 45º dia de 0,575g de ácido 

cítrico/100g (p˃0,05), próximo ao teor inicial. Em relação ao produto S houve uma variação 

mais significativa durante o armazenamento, percebe-se um aumento da acidez nos tempos 9 

e 36 dias, é provável que as microcápsulas e o suco, adicionado como meio de conservação, 

tenham interagido entre si.  
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Tabela 9 - Acidez titulável (g de ácido cítrico/100g) das microcápsulas de camu-camu armazenadas a 

5±1ºC, durante 45 dias em embalagens de vidro. 

PRODUTOS 
TEMPO (DIAS) 

0 9 18 27 36 45 

P 0,515aA 0,600aA 0,535aA 0,545aA 0,535bA 0,575aA 

S 0,475bB 0,630aA 0,465aB 0,450bB 0,680aA 0,620aA 
Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade; *P= Controle; **S=controle +suco de camu-camu. 

Os valores de pH durante o período de armazenamento de 45 dias (tabela 10) 

apresentaram uma oscilação significativa (p˂0,05), observa-se uma redução do pH de ambos 

os produtos em relação ao tempo inicial. Essa variação e redução pode ter sido ocasionado por 

meio da interação com o meio. O pH entre os dois produtos não diferiu estatisticamente a um 

nível de 5% de probabilidade no final do armazenamento tornando-se satisfatório pois, estão 

abaixo do pH ótimo para crescimento biológico, para bactérias próximo da neutralidade e 

bolores e leveduras entre 4,5 a 70. Esses resultados corroboram com o aumento da acidez, 

vista na tabela 9. 

Tabela 10 - pH das microcápsulas de camu-camu armazenadas a 5±1ºC, durante 45 dias em 

embalagens de vidro. 

PRODUTOS 
TEMPO (DIAS) 

0 9 18 27 36 45 

P 4,33aA 3,61aBC 3,54bC 3,67aBC 3,63aBC 3,69aB 

S 4,33aA 3,63aBC 3,61aCD 3,72aB 3,54bD 3,64aBC 
Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade; *P= Controle; **S=controle +suco de camu-camu. 

Na tabela 11 encontra-se o teor de sólidos solúveis durante o tempo de armazenamento 

das microcápsulas. Houve uma redução significativa do teor em P a partir do 9º dia. S 

mostrou-se instável (p˂0,05), ou seja, no 18º dia observou uma redução e posterior acréscimo 

a partir do 36º dia. O suco inserido na amostra S não apresentou influência significativa (5%) 

no tempo final de armazenamento em relação ao controle.  

Tabela 11 - Teor de Sólidos Solúveis (ºBrix) das microcápsulas de camu-camu armazenadas a 5±1ºC 

durante 45 dias em embalagens de vidro. 

PRODUTOS 
TEMPO (DIAS) 

0 9 18 27 36 45 

P 1,90aA 1,45bB 1,45aB 1,65aB 1,55aB 1,60aB 

S 1,90aA 1,85aA 1,15aB 1,25bB 1,75aA 1,65aA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade; *P= Controle; **S=controle +suco de camu-camu. 

A tabela 12 demonstra que para os teores de vitamina C houve instabilidade nos 

resultados (p˂0,05) obtidos nas amostras analisadas durante os quarenta e cinco dias de 

armazenamento. Analisando a tabela, é possível perceber que, apesar da variação, as amostras 

conseguiram reter e manter com diferença significativa, um teor considerável dessa vitamina 

de acordo com os valores obtidos vistos na literatura. Na prática ao consumir microcápsulas 
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de camu-camu (uma colher), que podem ser inseridas num iogurte natural, na água ou mesmo 

acompanhadas de um sorvete; a ingestão de vitamina C é superior a ingestão diária 

recomendada. 

Para P e S observou-se uma redução (p˂0,05) a partir do 18º e 27º dia, 

respectivamente, ocorrendo um aumento significativo a partir do 36º dia e uma leve redução 

no fim do armazenamento refrigerado para P. Segundo Aranha, (2015) o produto de alginato 

formado por gelificação iônica apresenta elevada porosidade, consequentemente alto índice de 

difusão, podendo acelerar a liberação do material microencapsulado. 

Tabela 12 – Teores de Vitamina C (mg/100g) das microcápsulas de camu-camu armazenadas a 5±1ºC 

durante 45 dias em embalagens de vidro. 

PRODUTOS 
TEMPO (DIAS) 

0 9 18 27 36 45 

P 1.743,00aA 1408,63bAB 1.391,91aB 1.445,03aAB 1.743,04aA 1.542,13bAB 

S 1.743,37aAB 1.784,48aAB 1.467,99aAB 1.302,12aB 2.046,43aA 1.962,17aA 
Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade; *P= Controle; **S=controle +suco de camu-camu. 

 

Em relação aos teores de vitamina C, ter agregar o suco como meio de conservação à 

microcápsula mostrou-se uma estratégia favorável, e significativa em relação a P ao término 

do tempo de armazenamento e, através da tabela 8, pode-se inferir que como o suco 

apresentou resultado superior que a microcápsula, 3.052,72 mg/100g, muito provável que 

tenha ocorrido uma interação entre o meio de conservação (suco) e as microcápsulas (S) 

devido ao aumento da porosidade e a difusão do meio de maior para o de menor concentração. 

 Ferreira, (2018) verificou que o tratamento com ácido ascórbico como meio de 

conservação para manutenção dos níveis de vitamina C em microcápsulas de beterraba se 

tornou eficaz apresentando um considerável aumento do teor no final do armazenamento a 

5±1ºC durante 28 dias. Resultados semelhantes foram identificados nos estudos com cambuí 

de Morais et al. (2014), onde resultou na preservação da vitamina C durante o armazenamento 

refrigerado a 5±1°C por 10 dias. 

 Com relação aos teores de compostos fenólicos notou-se que os resultados não foram 

constantes finalizando no 45º dia com redução significativa dos teores para ambos os 

produtos. Nota-se que a adição do suco não interferiu nos resultados a nível de 95% de 

probabilidade. 
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Tabela 13 – Teores de Compostos Fenólicos (mg EAG g-1) das microcápsulas de camu-camu 

armazenadas a 5±1ºC durante 45 dias em embalagens de vidro. 

PRODUTOS 
TEMPO (DIAS) 

0 9 18 27 36 45 

P 3.978,00aA 2.764,00bB 2.348,00aB 1.267,00aC 4.051,00aA 2.100,00aBC 

S 4.041,00aA 4.319,00aA 2.008,00aC 1.259,00aD 3.022,00bB 2.244,00aBC 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade; *P= Controle; **S=controle +suco de camu-camu. 

Como mencionado anteriormente, os géis formados por alginato são porosos o que 

pode facilitar a bioativação das microcápsulas ou do meio e diminuir o tempo do oxigênio 

atravessar a matriz (CALVO et al., 2017; MORAIS et al., 2015). Talvez, encontre-se nessas 

explicações a dedução de uma justificativa para a redução gradual, dos resultados para os 

compostos fenólicos neste estudo, até o 27º dia e aumento a partir do 36º e um novo 

decréscimo no final do tempo de armazenamento.  

Dionízio, (2017) obteve os seguintes resultados de compostos fenólicos para 

microencapsulados (spray dryer) de camu-camu 2.038,16; 1.978,72 e 2.468,08 utilizando, 

respectivamente, os seguintes agentes Maltodextrina, Dextrina Malato e Dextrina Lactato.  

Teores próximos aos encontrados no presente estudo.  

Após uma redução gradual do 9º ao 28º dia, atribuída possivelmente a um aumento na 

bioatividade do meio, tanto os teores de vitamina C quanto dos compostos fenólicos 

aumentaram (p˂0,05). Sendo assim, pode-se presumir que no 36º dia a vitamina C foi 

bioativada na microcápsula pois estava em menor concentração comparando-se com o meio. 

Segundo a literatura, o alto teor de vitamina C pode contribuir para a regeneração dos 

compostos fenólicos e outros antioxidantes sem mencionar no efeito sinérgico que atua para 

aumentar a atividade dos antioxidantes primários quando usados em combinação adequada 

com eles.  Logo, justifica-se também o aumento dos compostos fenólicos. 

Cada parâmetro analisado reforça os efeitos benéficos que podem ser trazidos com o 

consumo das microcápsulas de camu-camu por gelificação iônica com alginato no dia-a-dia: 

um produto inovador, que mantem em níveis consideráveis a composição bioativa da fruta. 

Quanto aos flavonóides durante o armazenamento refrigerado (tabela 14) pode-se 

inferir que não houve diferença a nível de 95% de probabilidade dos produtos durante os 45 

dias de armazenamento e que, os produtos diferiram entre si de forma significativa no 45º dia. 
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Tabela 14 – Teor de Flavonóides (mg EQ g-1) das microcápsulas de camu-camu armazenadas a 5±1ºC 

durante 45 dias em embalagens de vidro. 

PRODUTOS 
TEMPO (DIAS) 

0 9 18 27 36 45 

P 1.810,00aA 1.910,00aA 1.480,00aA 1.580,00aA 2.250,00aA 1.500,00bA 

S 1.800,00aA 2.100,00aA 1.850,00aA 1.950,00aA 1.700,00aA 1.640,00aA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade; *P= Controle; **S=controle +suco de camu-camu. 

 

Os principais compostos bioativos presentes no camu-camu em quantidade superior 

aos demais frutos são a vitamina C e os compostos fenólicos. Os flavonóides são os principais 

integrantes dos compostos fenólicos e possuem diversos efeitos bioquímicos e farmacológicos 

sendo entre outros a ação antioxidante (KOO; SUHAILA, 2001). Por isso, esperava-se o 

mesmo comportamento no 36º dia porém a afinidade deles com a água difere comparando-se 

com a vitamina C e outros compostos fenólicos: foi o que confirmou Fidelis e colaborados 

(2018) quando extraiu níveis mais altos de quercetina, quercetina-3-rutinósido (rutina), 

utilizando a propanona em face aos outros solventes, água e etanol. 

Tabela 15 - Teor de Carotenóides totais (µg.g-1) das microcápsulas de camu-camu armazenadas a 

5±1ºC durante 45 dias em embalagens de vidro. 

PRODUTOS 
TEMPO (DIAS) 

0 9 18 27 36 45 

P 24,54aA 23,67aA 16,11aAB 10,93bAB 9,5aAB 3,26aB 

S 24,54aA 26,65aA 19,75aA 21,14aA 17,59aA 6,75aA 
Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade; *P= Controle; **S=controle +suco de camu-camu. 

 

 Comparando-se o resultados do teor de carotenóides entre os produtos e o tempo de 

armazenamento durante 45 dias em refrigeração pode-se dizer que houve uma redução 

gradativa e, significativa (p˂0,05) a partir do 18º dia para o controle e não significativa para o 

S. Os produtos não diferiram significativamente a nível de 95% de probabilidade no final do 

tempo de armazenagem, apesar do resultado ser maior na amostra que foi adicionada o suco 

de camu-camu como meio de conservação. 

O processo de degradação dos carotenóides em amostras microencapsuladas está 

relacionado principalmente à permeabilidade do oxigênio, as matrizes de proteção e a 

temperatura de armazenagem, sendo assim, as reações oxidativas são beneficiadas por esses 

fatores, facilitando a redução da cor dos pigmentos microencapsulados (PELISSARI et al., 

2015). 

Através da tabela 16 pode ser analisada a capacidade antioxidante, pelo método de 

redução do ferro (FRAP) dos produtos obtidos e armazenados em refrigeração por 45 dias. É 
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possível observar que não houve diferença significativa durante a armazenagem, apesar do 

leve aumento; e entre os produtos, com exceção do 9º dia que o P foi favorecido. 

Tabela 16 – Capacidade antioxidante (µmol Fe(II) g-1) pelo método FRAP das microcápsulas de 

camu-camu armazenadas a 5±1ºC durante 45 dias em embalagens de vidro. 

PRODUTOS 
TEMPO (DIAS) 

0 9 18 27 36 45 

P 2.070,00aA 2.170,00aA 2.490,00aA 2.210,00aA 2.990,00aA 2.170,00aA 

S 2.050,00aA 1.870,00bA 2.810,00aA 2.250,00aA 2.050,00aA 2.200,00aA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade; *P= Controle; **S=controle +suco de camu-camu. 

 

  

Linhares, (2018) estudando microcápsulas de café armazenadas durante 28 dias 

observou uma estabilidade durante o armazenamento para a capacidade de redução do ferro. 

 
Tabela 17 – Capacidade antioxidante (µmol trolox g-1) pelo método DPPH das microcápsulas de 

camu-camu armazenadas a 5±1ºC durante 45 dias em embalagens de vidro. 

PRODUTOS 
TEMPO (DIAS) 

0 9 18 27 36 45 

P 2.740,00aA 2.780,00aA 2.760,00aA 2.750,00aA 2.760,00aA 2.740,00aA 

S 2.740,00aA 2.750,00aA 2.740,00aA 2.760,00aA 2.710,00aA 2.710,00aA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade; *P= Controle; **S=controle +suco de camu-camu. 

 

 A tabela 17 mostram os resultados obtidos para a capacidade de eliminar o radical 2,2-

difenil-1-picril-hidrazil, DPPH*, nas amostras analisadas durante o período de 

armazenamento refrigerado por 45 dias. Eles indicam que não houve perdas significativas 

para o parâmetro analisado e durante o período estudado os produtos foram capazes de 

eliminar o radical. 

Tabela 18 - Parâmetros de Cor das microcápsulas de camu-camu armazenadas a 5±1ºC durante 45 

dias em embalagens de vidro. 

PRODUTOS 
TEMPO (DIAS) 

0 9 18 27 36 45 

P L* 

a* 

b* 
C* 

ºh 

 

33,00aBC 

3,70bB 

13,45aA 

14,05aAB 

73,35aA 

32,10aC 

4,50aAB 

13,25aA 

14,00aAB 

71,10aA 

33,15aBC 

4,05aAB 

12,20aAB 

12,85aBC 

71,60aA 

37,55aA 

4,00bB 

11,45bB 

12,15bC 

70,60aA 

 

36,30bAB 

4,45bAB 

12,85aAB 

13,65bAB 

70,95aA 

 

37,40aA 

5,00aA 

13,70aA 

14,60aA 

70,10aA 

 
S 

 

  

L* 

a* 

b* 

C* 
ºh 

33,03aB 

4,30aB 

13,45aBC 

14,05aBC 

73,35aA 

32,55aB 

4,35aB 

13,45aBC 

14,15aBC 

72,15aA 

34,25aB 

4,30aB 

12,30aC 

13,05aC 

70,80aA 

41,25aA 

6,30aA 

15,40aA 

16,65aA 

67,95bA 

40,20aA 

5,00aAB 

14,20aAB 

15,60aAB 

70,50aA 

38,75aA 

5,20aAB 

14,60aAB 

15,45aAB 

70,30aA 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade; *P= Controle; **S=controle +suco de camu-camu. 
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Observando a tabela 18 nota-se o comportamento da cor dos produtos durante o 

período de armazenamento a 5±1ºC por 45 dias. As microcápsulas apresentaram maior 

luminosidade e valores positivos para os parâmetros a* e b*, apresentando coloração menos 

avermelhada. Valores positivos de b* podem ser associados a presença de carotenóides, eles 

apresentam coloração característica amarela, laranja e vermelha (SILVA et al., 2010). 

O ângulo de tonalidade (ºh) para o produto P foi semelhante durante o armazenamento 

e diferiu estatisticamente (5%) do produto S no 9º e no 27º dia, mostrando uma tendência as 

tonalidades amareladas. 

Apesar das análises de coloração das microesferas serem uma medida indireta de 

degradação, estas complementam os resultados da estabilidade dos carotenóides (PELISSARI 

et al., 2015). 

5.3 Análises Microbiológicas 

As tabelas 19 e 20 referem-se as análises microbiológicas realizadas nos produtos. 

Tabela 19 – Resultados obtidos na análise microbiológica das microcápsulas de camu-camu em 
embalagens de vidro a 5±1ºC no tempo 0. 

PRODUTOS 

ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS – T=0 

Coliformes Totais 

NMP/g  

Coliformes 

Termotolerantes  
NMP/g  

Bolores e Leveduras 

UFC/g 

P 0,3 ˂0,3 ˂ 103 (est) 

S ˂0,3 ˂0,3 ˂ 103 (est) 
*P= Controle; **S=controle +suco de camu-camu. NMP – Número Mais Provável. UFC – Unidade Formadora 

de Colônia. (est) – valor estimado. 

As microcápsulas de camu-camu não apresentaram contaminação por Coliformes 

Termotolerantes e Coliformes Totais (resultado inferior a tolerância que é de 10 NMP/g). 

Quanto aos bolores e leveduras, os resultados obtidos foram menores do que 103 UFC/g, valor 

estimado, que é o permitido pela legislação. Os resultados encontrados demonstram as boas 

práticas de fabricação que foram utilizadas no processamento do produto.  

De acordo com a RDC nº 12/2001 da ANVISA, tanto o produto P quanto S estão de 

acordo com os padrões legais vigentes. 

Tabela 20 – Resultados obtidos na análise microbiológica das microcápsulas de camu-camu em 

embalagens de vidro a 5±1ºC no tempo 6. 

PRODUTOS 

ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS – T=6 

Coliformes Totais 

NMP/g  

Coliformes 
Termotolerantes  

NMP/g  

Bolores e Leveduras 

UFC 

P 0,4 ˂0,3 ˂ 103 (est) 

S ˂0,3 ˂0,3 ˂ 103 (est) 
*P= Controle; **S=controle +suco de camu-camu. NMP – Número Mais Provável. UFC – Unidade Formadora 

de Colônia. (est) – valor estimado. 
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5.4 Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

Os espectros foram realizados para obter as interações entre a matéria-prima, o suco e 

os produtos obtidos. A figura 11 pode-se observar os espectros de absorção na zona do 

infravermelho médio (4000 a 650 cm-1) para a fruta liofilizada. A figura 12 representa os 

espectros do suco utilizado no processamento da gelificação iônica. 

 

Figura 11 - Espectro de FTIR na faixa de 4000-650 cm-1 da fruta liofilizada. 
 

 
De acordo com os espectros obtidos da fruta liofilizada, tabela 11,  as bandas entre os 

intervalos 4000 a 2800 cm-1 predominam as vibrações de estiramento de ligação simples O – 

H, N – H e C – H já entre 1800 a 700 cm-1 caracteriza-se pela complexidade com diversas 

vibrações de estiramento e de deformação angular (BAKER et al., 2014). 

 
Figura 12 - Espectro de FTIR na faixa de 4000-650 cm-1 do suco utilizado no processamento da 

microcápsulas. 
 

 
Os espectros relacionados aos produtos obtidos nos tempo 0, 15º e 45º podem ser 

notados nas figuras 13, 14, e 15. Já a figura 16 é observada a comparação de todos os 

espectros obtidos com exceção dos produtos do tempo 6 (45º dia). 

 

 

Pó Pó 

Suco 1 Suco 2 
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Figura 13 - Espectro de FTIR na faixa de 4000-650 cm-1 da mcrocápsula no tempo 0. 
 

 
 

 

Figura 14 - Espectro de FTIR na faixa de 4000-650 cm-1 da microcápsula, P e S, no 15º dia. 
 

 
 
 

 
Figura 15 - Espectro de FTIR na faixa de 4000-650 cm-1 dos produtos em duplicata de P e S no tempo 

6 (45 dias de armazenamento). 
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Figura 16 - Espectro de FTIR na faixa de 4000-650 cm-1 comparativo entre o pó, o suco e os produtos 

obtidos nos tempos 0, 15º. 
 

 
Algumas funções orgânicas aparecem nas regiões mais importantes do espectro de 

infravermelho e estão no início e no final do espectro.  Podemos observar nos espectros zonas 

típicas da interação do processamento de microcápsulas por gelificação iônica com alginato 

de sódio com a matéria prima e o suco (figura 16). 

O espectro do pó e do suco apresentou bandas que caracterizam suas estruturas nos 

espectros obtidos das microcápsulas. São observados espectros com banda larga entre 3400-

3100 cm-1 característica do estiramento OH sugerindo uma forte interação com a água pois 

mostrou-se uma banda intensa. Segundo Safar et al. (1994), a água é um absorvedor de 

infravermelho muito forte com faixas proeminentes centrado em 3360 cm-1 (banda de 

alongamento H-O) 

 No intervalo de comprimentos de onda de 3500 a 3200 cm-1 apresentam bandas de 

absorção referentes a vibrações de estiramento O-H e NH características de carboidratos, 

proteínas, álcoois e compostos fenólicos compostos presentes no camu-camu. 

Foi possível também visualizar banda característica do íon carboxilato, na região 

aproximada de 1400 cm-1, sendo com maior intensidade, inclusive com um pequeno 

deslocamento nos espectros dos produtos, possivelmente devido a interação com o alginato. 

Segundo Sartori et al., (1997) a banda em 1420 cm-1 é específica para ligações iônicas. 

Próximo a 1700 observou um pico, este pode estar relacionado a vitamina C, 

encontrada em altos níveis no camu-camu liofilizado e seus produtos, pois de acordo com 

Yang e Irudayaraj (2002) picos na região espectral entre 1650 e 1680 presença de grupos C=C 

e C=O podem estar relacionados ao ácido ascórbico. 

Ondas obtidas nas regiões entre 1029/1032 são indicações para estiramentos CO, CC e 

CCO.  Reddy et al., 2017 atribui aos polissacarídeos o pico 1030 cm-1 devido as vibrações de 

estiramento C-O-C. 
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6 CONCLUSÃO  

O processo de microencapsulação do suco de camu-camu por gelificação iônica 

utilizando como agente gelificante o alginato de sódio foi possível e obtido um produto 

esférico num rendimento satisfatório preservando as características físico químicas e 

nutricionais da fruta, na maioria dos parâmetros analisados durante o armazenamento de 45 

dias a 5 ± 1 ºC em embalagens de vidro transparentes. Notou-se um aumento da acidez em 

concordância com a redução do pH. Houve redução também dos sólidos solúveis. A vitamina 

C foi retida em níveis consideráveis assim como os flavonóides e as capacidades 

antioxidantes pelos métodos DPPH e FRAP. Houve redução (p˂0,05) dos teores de 

compostos fenólicos e carotenóides. As microcápsulas perderam tons avermelhados, 

tornando-se mais claras e com leve aumento de saturação e intensidade. Não houve 

contaminação pelos microrganismos analisados durante o armazenamento por 45 dias a 5 ± 1 

ºC. A adição do suco como meio de conservação no produto S, diferiu com significância (5%) 

apenas nos teores de flavonóides e vitamina C apensar dos níveis no P ser, respectivamente, 

em torno de 88% e 82,87% de retenção. As análises dos espectros de FTIR demonstraram 

muitos compostos incomuns no camu-camu e nas microcápsulas, como o alginato, mostrando 

a interação ocorrida. Foi possível notar também, visualmente, que houve migração da cor das 

microcápsulas para o meio de armazenamento e vice-versa, sugerindo que os compostos 

bioativos possam ter interagido entre si. Diante disso, sugere-se, para trabalhos futuros, a 

análise dos meios de conservação assim como análise sensorial para intenção de compra.  
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