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RESUMO 

 
Este trabalho reporta a extração de β-caroteno e carotenoides totais em resíduo 

agroindustrial de polpa de goiaba por Soxhlet e ultrassom. Na técnica de Soxhlet foram avaliados 

os solventes: hexano, diclorometano e metano e os processos de secagem: liofilização e secagem 

convectiva. O solvente diclorometano apresentou melhor rendimento para a extração de β-

caroteno e carotenoides totais e a liofilização foi o processo de secagem mais favorável. A 

extração por ultrassom foi avaliada quanto a relação massa/solvente, temperatura, tempo e 

potência de extração. A melhor condição de extração de β-caroteno em ultrassom foi 20 minutos, 

razão massa/solvente 1:70 (g mL-1), potência 123,2 W e temperatura 30°C. Os resultados 

mostraram que o ultrassom gerou o melhor rendimento (693,16 µg 100g-1) em 20 minutos, 

enquanto que a extração por Soxhlet alcançou um rendimento inferior (494,97 µg 100g-1) em 8 h. 

Para carotenoides totais a extração por Soxhlet apresentou um rendimento de 6693,4 µg 100g-1 e 

no ultrassom foi obtido um melhor rendimento (9912,28 µg 100g-1) com uma potência de 92,4 

W. 

PALAVRAS-CHAVE: Goiaba. Psidium guajava  L. Resíduo agroindustrial. β-caroteno. Soxhlet. 

Ultrassom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This work reports the extraction β-carotene and total carotenoids in the residue of the 

guava pulp industry by Soxhlet and ultrasound. The Soxhlet technique was evaluated from the 

solvent: dichloromethane, methanol and hexane, and drying process: freeze-drying and 

convective drying. The solvents dichloromethane showed the best yield β-carotene and total 

carotenoids and the drying by freeze was most favorable. Ultrasound extraction was evaluated: 

relation mass/solvent, temperature, time and power extraction device. The better extraction 

condition for maximum yield of β-carotene by ultrasound was 20 minutes, at a sample to solvent 

radio 1:70 (g mL-1), power 154 W and temperature 30°C. The results showed that ultrasound 

obtained it highest β-carotene yield (693,16 µg 100 g-1) in 20 minutes only, while Soxhlet 

obtained low yield (494, 9 µg 100g-1) in 8h. For total carotenoids the Soxhlet extraction obtained 

a yield of 6693,4 µg 100 g-1, in the ultrasound obtained  the better yield (9912,28 µg 100 g-1) in 

the power 92,4W. 

 

KEYWORDS:. Guava. Psidium guajava L. Residue industry. β-carotene. Soxhlet. Ultrasound.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um dos maiores produtores de goiaba (Psidium guajava L.) do mundo com 

volume estimado, em 2010, de aproximadamente 300 mil toneladas. O nordeste, com cerca de 

40% da produção de goiaba, ocupa a segunda colocação perdendo apenas para a região sudeste 

(IBGE, 2013). Da produção anual brasileira, aproximadamente 165 mil toneladas são destinadas 

as indústrias de processamento, sendo 27 mil toneladas utilizadas para a produção de sucos e 

néctares (PEREIRA, 2008). 

As indústrias de produtos alimentícios processados são responsáveis pela grande parte 

da produção de resíduos agroindustriais, proporcionando ao Brasil ser classificado como um dos 

maiores produtores de lixo do mundo (SOUZA et al., 2011). 

A quantidade de resíduos gerados pelas indústrias de polpas de goiaba varia entre 8 e 

30% (MANTOVANI et al., 2004 e SANTOS, 2011). Estes resíduos, na maioria das vezes, são 

descartados sem controle específico e de forma imprudente, causando danos ao meio ambiente e 

à saúde pública. Para minimizar os prejuízos ambientais, medidas corretivas e/ou preventivas 

devem ser tomadas por toda a sociedade (PNUMA, 2013). 

A goiaba é um dos frutos rico em nutrientes e pode ser consumida de forma in-natura ou 

processada na forma de doces, sucos, polpas entre outros alimentos. O resíduo deste 

processamento tem incentivado pesquisadores a investigar sua composição química e avaliar o 

seu potencial como subproduto (MANTOVANI et al., 2004; KAWABATA, 2008; ABUD  et al. 

2009; SANTOS, 2011; SOUZA et al., 2011).  

Dentre os nutrientes identificados na goiaba, os carotenoides apresentam grande destaque 

por possuírem propriedades antioxidantes atuando na prevenção do câncer e doenças 

cardiovasculares (QUIRÓS e COSTA, 2006; SIKORA et al., 2008). Alguns deles possuem 

atividade pró-vitaminica A, tais como: β-caroteno, α- caroteno e β-criptoxantina. Destes, o β-

caroteno é o mais eficiente, pois a conversão de sua molécula é de 100% (ESTEVES et al., 2006). 

A vitamina A atua na prevenção e na redução de infecções respiratórias e intestinais, além de 

manter a saúde dos olhos (BARUA e OLSON, 2000). 

Diante disto, este trabalho tem como objetivo principal avaliar as potencialidades do 

resíduo do processamento de goiaba como fonte de carotenoides e β-caroteno. Para obter a 

melhor condição, serão avaliados os seguintes parâmetros: tipo de extração (Soxhlet e ultrassom), 



15 
 

 
 

processos de secagem (estufa e liofilização), solvente extrator (hexano, diclorometano e metanol) 

e os parâmetros do ultrassom (relação massa/solvente, tempo, potência e temperatura).  
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral:  

Desenvolver um método analítico de extração de β-caroteno e carotenoides totais em 

resíduo agroindustrial de polpa de goiaba congelada. 

1.1.2 Objetivos específicos: 

a) Avaliar a influência da secagem em liofilizador e em estufa, com circulação de ar, 

na preservação de β-caroteno e carotenoides totais no resíduo de polpa de goiaba;  

b) Avaliar o melhor solvente de extração em Soxhlet para a recuperação de β-

caroteno em resíduo de polpa de goiaba; 

c) Desenvolver um método de extração por ultrassom de β-caroteno e carotenoides 

avaliando os parâmetros de tempo, relação massa/solvente, potência e 

temperatura; 

d) Quantificar β-caroteno no resíduo de polpa de goiaba por cromatografia líquida 

com detector de UV/Vis e carotenoides totais por espectrofotometria de absorção 

molecular na região UV/Vis 

e) Comparar a eficiência da extração por Soxhlet com a da extração por ultrassom 

para β-caroteno e carotenoides no resíduo de polpa de goiaba. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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2.1 Goiaba 

A goiabeira, Psidium guajava L, pertencente à família Myrtaceae, tem sua origem na 

América, provavelmente entre o México e o Brasil (PEREIRA, 2008). Atualmente é encontrada 

na América Tropical, Ásia e algumas regiões da África (CASTRO-VARGAS et al., 2011). No 

Brasil, a área plantada de goiaba é de 15.677 hectares, com produção de 316.363 toneladas por 

ano. Destes, 42,2 % são produzidos pela região sudeste e 41,2 % pela região nordeste (IBGE, 

2013). 

O maior produtor é São Paulo, seguido de Pernambuco e Pará com 98.272, 90.496 e 

20.182 toneladas, respectivamente. Na região nordeste o estado de Sergipe ocupa o quarto lugar 

com uma produção anual de 4.446 toneladas (IBGE, 2013). 

Estima-se a existência de cerca de 3000 espécies de goiabas no mundo. Dependendo da 

variedade, pode ser arredondada, oval ou em forma de pêra. Quando madura, a cor da casca é 

amarela, e a cor da polpa pode ser branca, rosa, amarela, salmão, ou vermelha, com numerosas 

pequenas sementes (POMMER et al., 2006). Segundo Lima et al. (2002), as cultivares cuja polpa 

é branca são destinadas ao consumo in natura, já as de polpa vermelha são cultivadas para fins 

industriais. No mundo, o Brasil é responsável pela maior produção de goiaba com polpa 

vermelha (Figura 1), e a Índia pelas goiabas de polpa branca (FRANCISCO et al., 2005).  

 

Figura 1 - Goiaba com polpa vermelha (Psidium guajava L.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fabricação de geleias, sucos, néctares, goiabadas e polpas congeladas consomem 55% 

da produção de goiaba brasileira. As possibilidades de crescimento de produtos industrializados 
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de goiaba, tanto no mercado interno como para exportação, especialmente sucos e néctares, são 

imensas (PEREIRA, 2008). 

2.2 Resíduos agroindustriais 

O Brasil é um dos maiores responsáveis pela produção de resíduos agroindustriais do 

mundo, geralmente os resíduos não são tratados e seu descarte é inapropriado provocando graves 

problemas ao meio ambiente e à saúde humana (SOUZA et al., 2011). Devido à alta concentração 

de compostos bioativos presentes nos resíduos da indústria de frutas, eles podem ser utilizados 

como subprodutos para enriquecimento de rações para peixes, farinhas, barras de cereais ou até 

mesmo para fins farmacêuticos. O aproveitamento do resíduo, além de agregar valor ao produto, 

diminui a geração de poluentes ambientais (ABUD et al., 2009; PELIZER et al., 2007). 

O Programa da Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) 

informou que é preciso medidas urgentes por parte dos governos para evitar uma “crise global de 

resíduos”, pois este problema traz consequências não só para o meio ambiente, mas também à 

saúde humana. Ainda de acordo com o Pnuma, todos os anos as cidades geram 1,3 bilhões de 

toneladas de resíduos sólidos. Segundo as estimativas desta agência, a quantidade de lixo deve 

chegar a 2,2 bilhões de toneladas até 2025. 

As indústrias têm adotado a Norma ISO 14000 objetivando reduzir a poluição e os danos 

ambientais gerados durante o processo de produção (KAWABATA, 2008). Alguns pesquisadores 

têm contribuído com a minimização dos impactos ambientais investigando novos subprodutos e o 

valor nutricional de resíduos, valorizando-os e sugerindo novas alternativas de utilização. Porém, 

as ações são incipientes dentro do mercado brasileiro. 

Somente na indústria de processamento de goiaba para a produção de polpa integral 

destinada a doces, são estimadas 150 mil toneladas por ano. Já a produção de sucos prontos para 

beber e de néctares contribuem com a produção com, aproximadamente, 27 mil toneladas de 

produto industrializado por ano (PEREIRA, 2008).  

As indústrias de processamento de polpa de goiaba produzem em torno de 8 a 30% de 

resíduos (MANTOVANI et al., 2004 e SANTOS, 2011). Para o aproveitamento do resíduo de 

frutas, Abud et al. (2009) investigaram o uso do resíduo de umbu, goiaba, acerola e maracujá 

como farinha. Os resíduos apresentaram uma boa aceitabilidade, principalmente do resíduo da 

goiaba. Por sua vez, Souza et al. (2011) avaliaram entre os anos de 2006 a 2008 a aplicação de 
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resíduos de goiaba na adubação do solo, e constataram que houve um aumento anual significativo 

de minerais no solo. 

Santos (2011) estudou as características físico-químicas, a composição química e o 

perfil de ácidos graxos da semente de goiaba oriunda do processamento da indústria de polpa 

congelada, e concluiu que há um teor considerável de ácidos graxos insaturados e minerais como 

fósforo, enxofre e potássio. Souza et al. (2011) caracterizaram os nutrientes dos resíduos de polpa 

das frutas (goiaba, cupuaçu, graviola, bacuri, acerola e abacaxi) e concluíram  que estes resíduos 

são fontes potenciais de macronutrientes (carboidratos, proteínas e lipídios) e compostos 

bioativos (flavonoides, carotenoides, antocianinas, fenólicos totais e vitamina C), destacando os 

compostos antioxidantes para os resíduos da acerola e goiaba. 

2.3 Composição química da goiaba 

A goiaba é uma fruta nutritiva rica em carotenóides, fenóis, vitaminas A e C, conhecida 

por sua alta atividade antioxidante (JIMÉNEZ-ESCRIG et al., 2001; CORRAL-AGUAYO et al., 

2008; OLIVEIRA et al., 2011).  

A Tabela 1 exibe alguns nutrientes presentes na goiaba em trabalhos descritos na 

literatura. É importante destacar que o teor de nutrientes pode sofrer variações devido às 

mudanças nas condições climáticas, temperatura, umidade, composição do solo e do 

procedimento de colheita e pós-colheita (ŞANAL et al., 2004, PADULA e RODRIGUEZ-

AMAYA, 1986).  
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Tabela 1- Teores de vitaminas A, C, E, compostos fenólicos, carotenoides totais e -caroteno na goiaba in-natura e processada. 

 

 

EAG= Equivalentes de ácido gálico* Goiaba descascada.**Polpa da goiaba.***Goiaba inteira. ****Resíduo de goiaba. 

 IU = Unidade internacional correspondente a 0,5 mg de palmitato de retinol e 0,3 mg de retinol ou 0,6 μg de beta caroteno. 

 

Referência 
Vitamina A 
(IU 100 g-1) 

Vitamina C        
(mg 100 g-1) 

Vitamina E 
(mg 100 g-1) 

 

Fenólicos Totais             
(mg EAG 100 g-1) 

Carotenoides 
Totais                     

(μg 100 g-1) 

-caroteno 
(μg 100 g-1) 

Padula e Rodriguez-
Amaya (1986) *** 

1983 ± 872 - - - 7000 ± 1950 
1190, 0 ± 

520 

Mahattanatawee et al. 
(2006)** 

- 122, 3 ± 15, 0 - 231,7 ± 167,6 - - 

Corral-Aguayo et al. 
(2008)*** 

- 222 0,68 459,8 - - 

Charoensiri et al. (2009)* - - 0,22 ± 0,02 - - 13,8 ± 2,4 

Oliveira et al. (2011)* - 
 

85,9 ± 10,9 
- 159, 8 - 366, 3 ± 64 

Souza et al. (2011)**** - 75, 90  - 24, 63 ± 0,29 644, 9 ± 10, 02 - 
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2.4 Carotenoides 

Os carotenoides (Figura 2) estão entre os principais nutrientes da goiaba (Tabela 1). 

Devido a sua estrutura molecular rica em elétrons, os carotenoides possuem propriedade 

antioxidante atuando como preventivo em alguns tipos de câncer e doenças cardiovasculares 

(QUIRÓS e COSTA, 2006; SIKORA et al., 2008). 

Este grupo de compostos pertence à família dos isoprenóides, sendo a maioria 

tetraterpenoides, com 40 átomos de carbonos. Os carotenoides se dividem em dois grupos: (a) 

carotenos que são compostos que possuem apenas carbono e hidrogênio, por exemplo: α- 

caroteno, β-caroteno e licopeno; e, (b) xantofilas: derivados oxigenados dos carotenos, como 

luteína e zeaxantina entre outros (QUIRÓS e COSTA et al., 2006).  

Figura 2 - Estrutura molecular de alguns carotenoides 

  

 

Fonte: AMBRÓSIO et al., (2006) 

 

Os carotenoides possuem a capacidade de absorção de luz devido à quantidade de 

cadeias duplas conjugadas, que atuam como cromóforos responsáveis pelas cores: amarelo, 

vermelho e laranja nos alimentos (MELÉNDEZ-MARTÍNEZ et al, 2007). Em decorrência da 

presença destas insaturações, os carotenoides são sensíveis à luz, temperatura, acidez e reações de 

oxidação (AMBRÓSIO et al., 2006). A temperatura pode provocar a isomerização e a degradação 
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dos carotenoides, sendo percebidas através da mudança da coloração do alimento e/ou formações 

de compostos voláteis identificados pela alteração do sabor (CELESTINO, 2010; XU e PAN, 

2013).  

As concentrações e a presença de certos carotenoides podem estar associadas à forma de 

cultivar, a variedade, a parte da planta consumida, o clima, a localização geográfica, a colheita e 

pós-colheita, o armazenamento e estádio de maturidade (WILBERG e RODRIGUEZ-AMAYA, 

1995). 

Esteves et al. (2006) relataram que alguns carotenoides possuem atividade pro 

vitaminica A, ou seja, capacidade em transformar-se em vitamina A, dentre eles β-caroteno, α- 

caroteno e β-criptoxantina, e outros que não a possuem, como licopeno, luteína e zeaxantina. 

Neste contexto, os autores avaliaram a eficiência da conversão em vitamina A (Tabela 2), e 

constataram que o β-caroteno é o carotenoide mais eficiente na conversão. 

Tabela 2 - Eficiência de conversão dos diversos carotenos em vitamina A 

 

Tipo de caroteno % de Conversão (em massa) 

α-caroteno 53 

-caroteno 100 

 -caroteno 53 

criptoxantina 57 

Fonte: ESTEVES et al., 2006 

 

O licopeno e o β-caroteno são os carotenoides mais estudados, porém, na natureza já 

foram identificados mais de 750 em diversas fontes (BRITTON et al., 2006). Na goiaba vermelha 

Mercadante et al. (1999)  conseguiram isolar dezesseis carotenoides sendo treze inéditos. 
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2.5  - Caroteno 

Historicamente a principal importância nutricional dos carotenoides tem sido relatada 

devido ao seu papel como precursor da vitamina A (SETIAWAN et al., 2001). De acordo com a 

Política Nacional de Nutrição e Saúde (2013), a vitamina A reduz a gravidade das infecções 

respiratórias agudas e intestinais, além de manter a saúde da visão e dos olhos. Os seres humanos 

não produzem a vitamina A, em virtude disto, devem consumir alimentos ricos em precursores da 

vitamina, como o β-caroteno (BARUA E OLSON, 1996). 

O β-caroteno é caracterizado por possuir 11 ligações duplas conjugadas em sua estrutura 

(Figura 2) e possui coloração amarelo alaranjado. Muitos analistas o monitoram nas diversas 

etapas de análise através da sua cor. Caso ocorra uma degradação ou alteração estrutural na 

molécula, a coloração é alterada (RODRIGUEZ – AMAYA, 2001). 

Diante da importância na saúde humana, muitos autores têm investigado a composição 

do β-caroteno em diversos alimentos. A Tabela 3 exibe a concentração de β-caroteno em algumas 

frutas in natura. 

Tabela 3 - Valores de -caroteno em frutas in-natura.a 

 
 

Frutas 

Padula e 

Rodriguez –

Amaya         

(1986) 

 

Tee e 

Lim 

(1991) 

Wilberg e 

Rodriguez 

-Amaya         

(1995) 

 

Holden et al. 

(1999) 

 

Setiawan 

et al. 

(2001) 

 

Charoensiri 

et al. (2009) 

Banana  -  21 97 - 

Goiaba 1190 - 414 - 984 14 

Jaca  56  - 360 26 

Laranja  -  51 275 - 

Manga  615 1506 445 553 - 

Mamão   126    
       aValor médio em µg 100 g -1 de porção comestível 
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A goiaba é um dos alimentos rico em β-caroteno, sendo por este motivo, um dos 

alimentos mais utilizados em dietas à base de pró-vitamina A (BARUA E OLSON, 1996). Além 

de precursor desta vitamina, o β-caroteno possui uma estrutura molecular que proporciona a 

redução do colesterol LDL (lipoproteína de baixa densidade), combate ao estresse oxidativo e 

doenças cardiovasculares em seres humanos (FRASER, 2004).  

A forma de consumo e a região cultivada são fatores que devem ser levados em 

consideração ao se consumir um determinado alimento quando se deseja tornar uma dieta rica em 

β-caroteno. Os autores Padula e Rodriguez-Amaya (1986) relataram que o β-caroteno na goiaba 

está presente em grande concentração na polpa com a semente e não na casca. Ainda no mesmo 

trabalho, verificou-se também que as goiabas cultivadas na região nordeste, provenientes de 

Pernambuco e Ceará apresentaram maior teor de β-caroteno que em relação às goiabas da região 

sudeste, no estado de São Paulo. 

2.6 Secagem em alimentos 

Os processos de secagem são utilizados para remover completamente ou parcialmente a 

água da matéria-prima (CARERI et al., 2001; ŞANAL et al., 2004; YAHIA et al., 2011; 

KUBOLA et al., 2013). Na maioria dos estudos, a extração do analito aumenta com a diminuição 

da umidade. Porém, alguns métodos de secagem podem danificar a qualidade dos nutrientes nos 

alimentos (KUBOLA  et al., 2013). 

Embora Karabulut et al. (2007) tenham relatado que durante a secagem ocorrem 

alterações química e/ou física indesejáveis em amostras que possuem carotenoides em sua 

composição, Aquino et al. (2009) constataram que mesmo a secagem sendo considerada um 

processo prejudicial aos carotenoides, uma pequena quantidade de água, num alimento 

desidratado, atua como barreira para o oxigênio, aumentando a estabilidade dos carotenoides e, 

consequentemente, seu tempo de vida na prateleira. 

2.6.1 Secagem em estufa por convecção  

Na secagem convectiva o material é desidratado por um dado período de tempo em ar 

quente e temperatura programada. É um dos processos de secagem mais utilizados para remoção 

da umidade em uma grande variedade de alimentos. Isto se deve a sua simplicidade de 

construção, facilidade de operação, custo, redução de microrganismos, controle da temperatura de 
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secagem, tempo reduzido e controle de exposição ao ar durante a secagem, além da 

independência do efeito climático (KARABULUT et al., 2007; CELESTINO, 2010).  

Na maioria das estufas o ar quente de baixa umidade opera com velocidade de 0,5 m/s a 

3 m/s e é utilizado para a transferência de calor por convecção para o alimento (CELESTINO, 

2010). 

Apesar de a secagem em estufa operar normalmente em temperaturas altas, podendo ser 

prejudiciais aos carotenoides (SUN et al. 2011), diversos autores tem quantificado estes 

compostos em alimentos secos em estufa. Karabulut et al. (2007) estudaram a influência da 

temperatura na secagem em estufa  numa faixa de 50 a 80°C, e quantificaram β-caroteno em 

damasco em todas as temperaturas estudadas. Aquino et al. (2009)  compararam dois processos 

de secagem, ao sol e em estufa, na determinação de carotenoides totais no óleo do pequi, e 

constataram que a secagem em estufa a 60°C em relação a 40°C, foi mais favorável na 

preservação do analito. Mezzomo et al. (2011) quantificaram carotenoides em resíduo de 

camarão secos em estufa a 60ºC por 5 h e obtiveram resultados satisfatórios. Sun et al. (2011) 

realizaram a secagem  em estufa por 48 h numa temperatura de 45ºC, e quantificaram β-caroteno 

em cascas de frutas cítricas.  

Segundo Karabulut et al. (2007) e Aquino et al. (2009), apesar de a secagem em estufa 

ser muitas vezes prejudicial aos carotenoides em virtude da temperatura utilizada, os autores 

conseguiram comprovar que o ar pode interferir mais significativamente do que a temperatura.  

2.6.2 Secagem por liofilização 

A secagem por liofilização ocorre com a desidratação do material congelado através da 

sublimação (CELESTINO, 2010). Para possibilitar a retirada total da água é necessário passar por 

três etapas: congelamento, sublimação e dessorção. No congelamento, primeira etapa, ocorre à 

transferência de calor em estado transiente dos materiais que perdem calor para o meio 

refrigerante, sendo por este motivo, considerada a mais importante, pois desta, todas as demais 

dependem (KASPER e FRIESS, 2011). 

A etapa de sublimação é realizada através de um fenômeno endotérmico no qual o calor 

é fornecido durante o processo. Porém, é necessário que o material permaneça congelado a -

10°C, e uma pressão absoluta de 2 mmHg ou menos.  Já a etapa de dessorção, que consiste na 

retirada de água que está ligada à estrutura do material quando não existe mais água na forma de 
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gelo, ocorre com velocidade menor que a sublimação, já que o teor de umidade é menor e a água 

não está livre (5 a 10% do total de água do material). Isto acontece ao aumentar a temperatura 

para um valor entre 20 e 50ºC, mantendo-se a pressão baixa, até que a umidade residual seja 

baixa o suficiente (entre 2,0 e 10%) para manter a estabilidade do produto por longo tempo 

(MARQUES, 2008; KASPER e FRIESS, 2011). 

A liofilização por utilizar baixas temperaturas e vácuo, possui a vantagem de preservar 

as propriedades químicas e/ou físicas do material, minimizar perdas de compostos voláteis e 

vitaminas termossensíveis, além de dificultar a proliferação de microrganismos (MARQUES, 

2008).  

O percentual de umidade necessário para maximizar a extração dos constituintes da 

matriz e os benefícios e interferentes que a técnica proporciona ao desidratar o material, tem sido 

estudado em matrizes como grãos, sementes, frutas e outros.  

Menezes et al. (2008) e Guerra et al. (2004) avaliaram o comportamento de frutas 

liofilizadas e não  liofilizadas e puderam constatar que a secagem proporcionou a conservação de 

componentes nutricionais da polpa de açaí e de fibras na goiaba. 

Şanal et al. (2004) revelaram que a desidratação na faixa de 10 a 30 % de umidade 

favorece a extração de β-caroteno do bagaço do damasco liofilizado. Já Corral-Aguayo et al. 

(2008) desidrataram durante quatro semanas frutas como manga, mamão, figo e goiaba e 

conseguiram quantificar β-caroteno nestas frutas, embora os autores não tenham informado a 

umidade final atingida. 

Para Aquino et al. (2009) a secagem por completa do material em liofilização 

proporciona aumento da porosidade da amostra e, consequentemente, exposição ao oxigênio, 

provocando a oxidação dos carotenoides e alterando a sua concentração nos alimentos. 

2.3 Métodos de extração de carotenoides 

A extração é um dos processos mais utilizados para isolar compostos ativos de plantas. 

Os compostos termossensíveis ou passíveis de degradação podem sofrer influência de acordo 

com o método de extração utilizado (COTTA et al., 2009). 

A solubilidade do analito em um solvente é normalmente considerada um fator para 

realizar a extração dos carotenoides que são insolúveis em água e solúveis em solventes 

orgânicos como a acetona, tetrahidrofurano, diclorometano, hexano, álcoois, clorofórmio 
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(KHACHIK et al.,1986; MEZZOMO et al., 2011; BAE et al., 2012). Embora a solubilidade num 

determinado composto dependa do solvente empregado, a temperatura geralmente favorece na 

extração do analito. Três et al. (2007) analisaram a solubilidade do β-caroteno em diversos 

solventes (etanol, acetato de etila e diclorometano) num intervalo de temperatura de 10 a 60°C e 

verificaram que o aumento da temperatura proporciona o aumento da solubilidade do carotenoide 

em todos os solventes testados. 

O extrato bruto, obtido da extração com solvente, pode ser analisado diretamente, porém 

muitas vezes é necessária uma etapa de purificação para eliminar interferentes do extrato. 

A saponificação das amostras é muitas vezes empregada antes da análise de carotenoides 

com o objetivo de remover substâncias, tais como clorofilas e lipídios que podem interferir na 

detecção cromatográfica, porém a saponificação estende o tempo de análise e pode provocar a 

degradação dos carotenoides (QUIRÓS e COSTA, 2006). Wondracek et al. (2012), estudaram a 

influência da saponificação no maracujá, e concluíram que para identificação de alguns 

carotenoides é preciso saponificar as amostras, porém há casos que não é necessário realizar esta 

etapa.  

O preparo da amostra para a quantificação de β-caroteno em goiaba é apresentada na 

literatura de diferentes maneiras, como no trabalho de Charoensiri et al. (2009) que saponificaram 

a amostra, e nos trabalhos de  Wilberg e Rodriguez-Amaya (1995) e Setiawan et al. (2001) que 

não a saponificaram. A amostra saponificada apresentou teor de 13,8 μg 100g-1 de β-caroteno em 

goiaba, já as não saponificadas por Wilberg e Rodriguez-Amaya (1995) e Setiawan et al. (2001) 

apresentaram concentração, respectivamente, de 414 μg 100g-1 e 984 μg 100g-1 de β-caroteno em 

polpa da goiaba. 

Tendo em vista que a escolha de um bom procedimento de extração de carotenoides 

deve ser desenvolvida para cada alimento (QUIRÓS e COSTA, 2006). Neste trabalho serão 

abordadas duas técnicas de extração de β-caroteno e carotenoides, a extração por Soxhlet e a 

extração por ultrassom. 

2.3.1 Extração por Soxhlet 

A extração por Soxhlet, cuja eficiência é considerada alta, é comumente empregada na 

extração de compostos orgânicos semi-volatéis e não voláteis em matrizes sólidas. Nesta técnica, 

o extrato é obtido através de repetidas lavagens com um solvente orgânico, sob refluxo, a 
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temperatura de ebulição. Embora a extração seja realizada com o solvente a temperatura 

ambiente, o extrato permanece em aquecimento após o refluxo durante todo o período de 

extração, podendo causar degradação de compostos termosensíveis. Além disso, a técnica possui 

a desvantagem de ter um longo tempo de extração e alto consumo de solvente (COTTA et al., 

2009). 

Na literatura diversos autores utilizaram o Soxhlet para extração de carotenoides com 

diversos solventes. Dentre eles, o hexano, que foi utilizado no pequi, éter etílico, nos resíduos de 

graviola, acerola, abacaxi, cupuaçu, bacuri e goiaba e os solventes isopropanol e etanol no 

resíduo do camarão (AQUINO et al., 2009; SOUZA et al., 2011, MEZZOMO et al., 2011). A 

temperatura dos solventes pode influenciar na estabilidade e no poder de extração dos 

carotenoides, e os pontos de ebulição dos solventes utilizados nas extrações citadas variaram de 

35 a 82,5°C.  

De acordo com Wijngaard et al. (2012), embora ocorra a degradação térmica dos 

carotenoides a altas temperaturas, sua extração pode ser compensada por um método mais 

efetivo. Por outro lado, Rodriguez-Amaya (2001) ressalta os cuidados da temperatura de secagem 

dos extratos que contêm carotenoides, quando afirma que a temperatura não deve ser superior a 

40°C para extratos ricos em licopeno secos em evaporador rotatório. 

Quando avaliado a temperatura em extração com fluido supercrítico, os autores Şanal et 

al. (2004) verificaram que temperaturas abaixo de 70°C favoreceram a extração de carotenoides, 

sendo que de 55 a 59°C foram consideradas ótimas. 

2.3.2 Extração por ultrassom 

A extração por ultrassom tem substituído às extrações tradicionais por apresentar fácil 

manipulação, baixo custo, simplicidade e rapidez (THOE et al. 1998). Esta técnica, que opera 

com ondas sonoras de alta eficiência, provoca mudanças físicas e/ou químicas devido à variação 

da pressão ocasionada pelo processo de cavitação, além disto, pode causar aquecimento e ruptura 

nos sólidos devido à instabilidade na interface do sistema líquido/líquido e líquido/gás. Os 

principais efeitos do ultrassom, quando empregado como técnica de extração, são: aumento da 

permeabilidade da parede celular, produção da cavitação e aumento da tensão mecânica das 

células (BARBOZA e SERRA, 1992). 
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Para a extração ser efetiva são necessários ajustes de alguns parâmetros, dentre eles: 

temperatura, tempo de extração, potência e frequência (THOE et al., 1998; BARBOZA e 

SERRA, 1992). 

O banho de ultrassom, com 40 kHz de frequência, possui capacidade de produzir maior 

quantidade de bolhas em menor tamanho em relação a banhos tradicionais com 25 kHz. Em 

maiores frequências, como 40 kHz, as bolhas possuem alta densidade de cavitação propiciando 

um maior poder de penetração e obtendo uma extração mais efetiva dos constituintes da amostra 

(HAUPTMANN et al., 2013).  

Atualmente a extração por ultrassom vem sendo aplicada na extração de lipídios, 

flavonoides, carotenoides, hemicelulose, triterpenoides e compostos aromáticos (CHEN et al., 

2007; SUN, et  al., 2011; DEY, et al., 2013).  

Sun et al. (2010) avaliaram os efeitos do ultrassom na degradação do β-caroteno e 

constataram que são necessários ajustes de parâmetros, como temperatura e potência, para 

preservar o carotenoide. Dey et al. (2013) avaliaram o tempo e a temperatura na recuperação de 

β-caroteno na cianobactéria Spirulina, e relataram que o solvente, tempo e temperatura são 

parâmetros que contribuem significativamente no rendimento do carotenoide. Sun et al. (2011) 

constataram que o rendimento do trans-β-caroteno na casca de frutas cítricas foi afetado pelo 

tamanho da partícula, solvente e temperatura. 

2.4 Análise de carotenoides totais por espectrofotometria 

Os carotenoides totais presentes em alimentos têm sido quantificados por 

espectrofotometria. A quantificação é realizada medindo-se a absorção total da amostra com um 

comprimento de onda especifico utilizando-se comumente o padrão analítico de β-caroteno como 

referência (SCOOT, 1992).  

A maioria dos carotenoides absorve em até três comprimentos de onda, o que resulta em 

três bandas bem definidas (SCOOT, 1992). Para a absorção em UV-Vis é necessário que a 

molécula apresente grupo cromóforos capazes de absorver a luz. Assim, quanto maior for o 

número de duplas ligações conjugadas, maiores são os comprimentos de onda (THOMAS e 

BURGESS, 2007). Pelo menos sete ligações duplas conjugadas são necessárias para um 

carotenoide ter cor perceptível no visível quando analisada por espectrofotometria. O solvente 
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utilizado deve ser cuidadosamente selecionado para solubilizar totalmente os carotenoides e 

interferir o mínimo nos espectros de absorção (SCOOT, 1992). 

O comprimento de onda máximo para a análise de carotenoides, utilizando o β-caroteno 

como padrão de referência, varia de 425 a 485 nm dependendo do tipo de solvente 

(RODRIGUEZ-AMAYA, 2001). Os comprimentos de onda de 451, 452 e 450 nm, foram 

utilizados para a quantificação de carotenoides em damasco, óleo de pequi e goiaba, 

respectivamente, por espectrofotometria em UV-Vis (ŞANAL et al., 2004, AQUINO et al., 2009, 

SOUZA et al., 2011).  

A grande dificuldade de comparar os métodos se deve, muitas vezes, a falta de 

informação  nos trabalhos, tais como solvente empregado para solubilizar o extrato, padrão de 

referência e comprimento de onda. Neste sentido, a ausência destes dados podem alterar os 

resultados experimentais, gerando uma dificuldade em comparar os dados obtidos. 

A preocupação na variabilidade dos métodos aplicados nas extrações de carotenoides 

são destacados no trabalho de Luterotti et al. (2013), os quais evidenciaram diferenças 

significativas na quantificação de carotenoides totais, β-caroteno e licopeno em amostras de 

tomate analisadas com técnicas e métodos diferentes.  

β.4 Análise de -caroteno por cromatografia líquida de alta eficiência 

O desenvolvimento da cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE, do inglês High 

Performance Liquid Chromatography, HPLC) permitiu avanços na análise de carotenoides. 

Desde as duas últimas décadas as colunas com base octadecilsilano (C18) são as mais utilizadas 

por ser muita seletiva até mesmo para carotenoides estruturalmente semelhantes (CRAFT et al., 

1992; EPLER et al., 1992; SETIAWAN et al., 2001;CHAROENSIRI et al., 2009 ). 

Em virtude da sensibilidade desta técnica, problemas s no preparo da amostra como, por 

exemplo, solvente de injeção inapropriado, ou mesmo a necessidade de saponificar a amostra, 

têm sido comumente identificados. Os fatores considerados importantes na análise por HPLC são 

seletividade, solubilidade e estabilidade da coluna cromatográfica (SCOTT, 1992; EPLER et al., 

1992; KHACHIK et al., 1986). 

Em HPLC, o extrato pode ser dissolvido na fase móvel ou em solvente compatível com 

a fase móvel para ser injetado no sistema. Em virtude da dificuldade em solubilizar os 
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carotenoides, na maioria das vezes os extratos são solubilizados em solventes compatíveis com a 

fase móvel (KHACHIK et al., 1986; CRAFT, 1992). 

Muitos sistemas de solventes têm sido sugeridos como fase móvel na separação de 

carotenoides, porém os solventes mais empregados são metanol e acetonitrila (CRAFT et al., 

1992). Segundo Epler et al. (1992), fases móveis a base de metanol proporcionaram maior 

recuperação de carotenoides quando comparado com acetonitrila. Porém, de acordo com 

Rodriguez-Amaya (2010), o uso de acetonitrila e metanol quando combinado com uma pequena 

quantidade de outros solventes pode proporcionar um tempo de retenção menor, aumentar a 

solubilidade e melhorar a resolução. 

A Tabela 4 exibe condições de análise exemplificando as características de fases móveis 

e de colunas octadecilsilano (C18) empregadas na análise de β-caroteno em diversas matrizes. 
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Tabela 4 - Condições da fase móvel e características das colunas utilizadas na quantificação de -caroteno por HPLC 

* 

* Especificações da coluna são apresentadas em comprimento, espessura, tamanho de partícula e modelo, respectivamente. **Dado não especificado pelos 

autores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz Fase móvel Fase estacionária (C18) * Referências 

Goiaba Acetonitrila: Clorofórmio (92:8) 
150 x 3,9 mm, 5 μm- 

Novapak 
Wilberg e Rodriguez-

Amaya (1995) 

Goiaba 
Acetonitrila: Tetrahidrofurano: Metanol: 

Acetato de amônio a 1% (65:25:6:4) 
250 x 4,6 mm, 5 μm-  

Rainin Microsorb-MV 
Setiawan  et al. (2001) 

Vegetais folhosos 
Acetonitrila: Metanol: Acetato de Etila  

(10:80:10) 
250 x 4,0 mm, 5 μm-  

Lichrospher 100 
Campos et al. (2003) 

Mamão e Pêssego 
Acetonitrila: Metanol: Acetato de Etila 

(80:10:10) 
150 x 4,6 mm, 3μm-  
Spherisorb ODS 2 

Sentanin e Rodriguez-
Amaya (2007) 

Goiaba 
Acetonitrila: Tetrahidrofurano: Metanol: 

trietilamina (80: 14: 6: 0,1) contendo 0,2% de 
acetato de amônio. 

**250 x 4,6 mm-  Vydac 
20i TP 54 

Charoensiri et al.(2009) 

Goiaba 
Acetonitrila: Metanol: Acetato de Etila  

(10:50:40) 
** 250 x 4,6 mm-  

Phenomenex 
Oliveira et al. (2010) 

Maracujá 

Acetonitrila (contendo 0,05% de trietilamina): 
Metanol: Acetato de Etila (95:5: 0) nos 

primeiros 20 min de corrida e (60:20:20) entre 
20 e 60 min 

150 x 4,6 mm, 3 μm - 
ODS-2 

Wondracek et al. (2012) 
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3. PARTE EXPERIMENTAL 
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3.1 Materiais 

Balão volumétrico (1; 2 ; 5  e 10 mL), proveta ( 25 a 100 mL), frasco âmbar ( 1; 5; 10 e 

50 mL); balão de fundo redondo âmbar ( 50 e 250 mL), micropipetas de volumes variados 10 -

100 μL e 100 - 1000 μL, béquer (50 e 100 mL), espátula, extrator Soxhlet, pedras de vidro, frasco 

de vidro âmbar (100 e 250 mL), condensador, funil de Büchner, membrana de Nylon, bastão de 

vidro, placas de metal, placas de Petri. 

3.2 Equipamentos 

Refrigerador (Electrolux, FE 18), banho maria (Quimis Q-214M2), ultrafreezer (marca 

Liotop, modelo UFR 30), estufa (Tecnal TE-393/1), balança analítica (Sartorius TE214S), 

lavadora ultrassônica (Unique Ultrasonic Cleaner USC-2800), evaporador rotatório (Fisatom 

802D), liofilizador (Liobras, Liotop L101, Brasil), estufa com velocidade do ar 1,1 m/s (Marconi, 

MA 035/336), bomba de vácuo (Marconi, MA2057, Brasil), manta aquecedora (Quimis), 

paquímetro, vórtex (IKA®, Vortex 1, Brasil), anemômetro digital (Instrutherm, Ad-250, 

precisão10
-1 m/s). 

3.3 Reagentes e Soluções 

Os solventes, de grau HPLC, acetato de etila (Tedia, EUA), metanol (Tedia, EUA), 

diclorometano (Tedia, EUA ou Vetec, Brasil), hexano (Tedia, EUA) e acetonitrila (Tedia, EUA), 

foram utilizados para compor a fase móvel ou para a extração do resíduo de goiaba. 

As soluções estoque em diclorometano, tanto para análise cromatográfica quanto para 

espectrofotométrica, foram preparadas com o padrão sólido de β-caroteno (Sigma Aldrich, St. 

Louis, MO, EUA - grau de pureza ≥ 97%). A solução estoque utilizada foi preparada diariamente 

para evitar a possível degradação dos carotenoides no solvente seguindo as recomendações da 

literatura (KHACHIK et al.,1986; CRAFT et al., 1992; EPLER et al., 1992). 

As soluções de trabalho para análise de β-caroteno em HPLC foram preparadas 

solubilizando em solução de metanol: acetato de etila (1:1 v/v) nas seguintes concentrações: 0,25; 

0,5; 1,0; 2,0; 3,0  mg L-1. Para análise de carotenoides totais em espectrofotometria, as 

concentrações utilizadas foram: 1,5; 2,5; 5; 10 e 20 mg L-1. As soluções de estoque e de trabalho 
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foram preparadas protegidas da luminosidade em balões âmbar envolvidos por papel alumínio e 

transferidas para vials ou frascos âmbar. 

3.4 Limpeza das vidrarias 

A descontaminação das vidrarias utilizadas nas extrações e preparos de soluções foi 

realizada na seguinte sequência: enxague com água corrente (n = 3); imersão em solução de 

detergente neutro, na concentração de aproximadamente 2% (v/v) em ultrassom por 30 minutos; 

enxague com água corrente, até remover todo o sabão; enxague com água destilada e uma 

pequena quantidade de acetona. Após a lavagem dos materiais, as vidrarias não volumétricas, 

foram levadas para a secagem em estufa a 100°C por 2 h. Os materiais volumétricos foram secos 

a temperatura ambiente. 

3.5 Coleta da amostra  

3.5.1 Seleção do resíduo 

O resíduo de goiaba doado pela indústria de processamento de polpa de frutas POMAR, 

que fica situada na cidade de Aracaju/SE, foi selecionado de acordo com os seguintes critérios: 1) 

Safra de fruta produzida no período; 2) Condições de armazenamento; 3) Fruta rica em 

carotenoides, especialmente em β-caroteno, de acordo com dados registrados na literatura. 

As goiabas utilizadas neste estudo foram cultivadas na cidade de Petrolina-PE e possuem 

cor da polpa vermelha e forma de pêra. São armazenadas numa câmara refrigerada com 

temperatura de aproximadamente -10°C em ambiente isento de luminosidade. Após a 

classificação, somente são submetidas ao processamento as frutas maduras. O resíduo de goiaba, 

o qual constitui cerca de 10% da fruta de acordo com dados da empresa, é gerado após as etapas 

de processamento para a obtenção da polpa como mostra a Figura 3. 
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Figura 3- Processo de produção de polpa de goiaba da indústria POMAR 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Armazenamento em câmara fria -10°C; (2) Despolpamento; (3) Refino. 

3.5.2 Coleta e transporte do resíduo 

A coleta do resíduo foi realizada no mesmo dia do processamento e transportada para o 

Laboratório de Análise de Compostos Orgânicos Poluentes (LCP) do Departamento de Química 

da Universidade Federal de Sergipe em caixas isotérmicas fechadas e protegidas da 

luminosidade. 

3.6 Preparo da amostra 

No laboratório, o resíduo de goiaba composto de semente, casca e polpa foi submetido, 

imediatamente, ao processo de limpeza. A remoção dos interferentes foi realizada separando-se a 

matriz (polpa e casca) das sementes através do processo de levigação, que consiste em separar 

por diferença de densidade como mostra na figura 4. A fim de torná-la mais homogênea e reduzir 

o tamanho da partícula, a amostra separada foi triturada em liquidificador. O armazenamento foi 

realizado sob refrigeração a cerca de -10ºC em frascos de vidro com tampa de rosca, cobertos por 

papel alumínio por no máximo três meses até a secagem. 

 

 

1 2 

3 
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Figura 4: Representação da separação por levigação da polpa e casca da semente de goiaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

3.6.1 Secagem das amostras de resíduo agroindustrial de goiaba 

3.6.1.1 Secagem por liofilização 
 

Aproximadamente 85,0 g do resíduo foram pesados numa balança analítica e 

distribuídos uniformemente em bandeja de alumínio de diâmetro interno de aproximadamente 

18,0 cm, ficando com cerca de 4 mm de altura. Objetivando facilitar a perda de água, antes de 

serem refrigeradas a -80°C por 4 horas, as amostras foram dispostas uniformemente na bandeja 

de maneira que a altura permanecesse constante. Após o congelamento, as amostras foram 

submetidas à secagem em liofilizador por 42 horas.  

Semente 

Polpa e casca 
Água + Polpa + 

Casca + 
Semente 

+ 

Separação manual 

Matriz: Polpa + Casca 

Semente + 
Água 
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Quando secas, a fim de manter o teor de umidade, em torno, de 2 %, e proteger da 

luminosidade, as amostras foram armazenadas em pacotes de alumínio, dentro de caixas com 

sílica, por um período máximo de um mês. 

O teor de umidade da amostra foi calculado pelo método direto da estufa, conforme 

descrito na norma estabelecido pelo Ministério da Agricultura (BRASIL, 1992), no qual consiste 

em retirar parte da amostra liofilizada (massa do sólido úmido), pesar em balança analítica, 

submeter ao ensaio de umidade por 24 horas a (105,0 ± 3,0)°C. O cálculo de umidade foi 

realizado com a seguinte Equação1: 

 

 

% Umidade =__( msu–mss)   x 100 %       
      msu  

 

Onde: 

msu = massa do sólido úmido. 

mss = massa do sólido seco (após 24 horas em estufa (105,0 ± 3,0) ºC) 

 

3.6.1.2 Secagem em estufa 
 

A secagem em estufa por convecção forçada foi realizada para comparar o rendimento 

de carotenoides e β-caroteno com o de liofilizador, que diferente desta, realiza a secagem a vácuo 

em baixas temperaturas. A amostra foi seca em estufa, em duplicata, com as seguintes condições: 

velocidade do ar de 1,1 m/s, temperatura de 60 ºC e massa da amostra de aproximadamente 20,0 

g ficando com 4 mm de altura distribuídas uniformemente em placas de petri de 10,4 cm de 

diâmetro interno. Foi realizado um acompanhamento para verificar se a amostra obteve umidade 

idêntica (2%) a obtida na secagem em liofilização. 

Para calcular a umidade inicial e final da amostra, foi empregado o método da secagem 

em estufa (105,0 ± 3) °C por 24 horas (BRASIL, 1992). 
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3.6.2 Métodos de extração de carotenoides e -caroteno em resíduo de goiaba 

3.6.2.1 Extração por Soxhlet 
 

A extração por Soxhlet foi realizada numa relação massa/solvente 5:150 g mL-1 pesando-

se cerca de 5,0 g do resíduo seco dentro de um cartucho de papel filtro qualitativo preparado no 

laboratório e colocado no extrator Soxhlet, protegido da luminosidade com papel alumínio 

utilizando 150 mL de solvente num balão de vidro âmbar. As extrações ocorreram, em triplicata, 

durante 8 h com dois ciclos por hora. Os solventes avaliados foram: hexano, diclorometano e 

metanol, todos de grau HPLC. A escolha dos solventes utilizados foi baseada na solubilidade dos 

carotenoides, em estudos de extração de carotenoides por Soxhlet e estudos de estabilidade dos 

carotenoides a temperatura inferior a 70°C, acima desta temperatura pode ocorrer degradação 

térmica (WIJNGAARD et al., 2012, BAE et al, 2012, MEZZOMO et al., 2011, TRES et al., 2007 

). 

3.6.2.2 Extração por ultrassom 
 

A extração por ultrassom foi realizada após a seleção do solvente e do processo de 

secagem, empregados na extração por Soxhlet que preservaram a maior concentração de 

carotenoides totais e β-caroteno. As amostras liofilizadas foram extraídas com 70 mL de 

diclorometano em lavadora ultrassônica (Unique Ultrasonic Cleaner USC-2800) com dimensões 

de 300 x 240 x 150 mm (comprimento x largura x altura), potência máxima de 154 W e 

frequência de 40 kHz.  

As condições experimentais do estudo por ultrassom foram otimizadas variando tempo 

(5 – 30 minutos), temperatura (30 – 45°C), potência (40 – 100%) e relação de massa/solvente 

(1:70, 5:70 e 7:70 g mL-1). O tempo de extração foi definido através do estudo da estabilidade da 

concentração do β-caroteno em solução de acetato de etila:metanol (1:1 v/v) submetido a 

vibração do ultrassom na potência máxima do equipamento e temperatura de 30°C. A cinética de 

estabilidade foi avaliada por quarenta minutos retirando duas alíquotas a cada dez minutos para 

análise em HPLC (n=2). 
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As extrações foram realizadas em triplicatas e as temperaturas foram monitoradas com 

termômetro digital. Ao final de cada extração as amostras foram filtradas em um funil de 

Büchner, com filtro de Nylon de tamanho do poro 0,45 µm. 

3.6.3 Evaporação do solvente dos extratos 

Os solventes dos extratos foram evaporados no evaporador rotatório aproximadamente 

nas temperaturas de 40, 30 e 43 °C para hexano, diclorometano e metanol, respectivamente, 

numa rotação de 80 rpm até atingir aproximadamente 2 mL do extrato. Os extratos secos foram 

transferidos do balão âmbar com diclorometano para frascos de vidro âmbar previamente 

pesados. Em seguida, o solvente remanescente foi evaporado em corrente suave de nitrogênio, e 

permaneceram por cerca de 30 minutos em dessecador para pesagem final e cálculo do 

rendimento. Os extratos secos permaneceram armazenados por um período máximo de um mês, 

sob-refrigeração, numa temperatura próxima de -18ºC em frascos de vidro até serem submetidos 

à análise.  

3.7 Determinação de carotenoides totais por espectrofotometria 

A determinação dos carotenoides totais foi realizada em espectrofotômetro UV-VIS, 

(Thermo Fisher Scientific, Genesys 10s) com comprimento de onda 460 nm, o qual foi 

determinado por varredura da solução padrão de β-caroteno.  

O procedimento de análise de carotenoides totais foi realizado em duplicata em 

ambiente isento de luminosidade. Antes de cada leitura, as cubetas de quartzo foram lavadas com 

diclorometano (n = 2), e com a solução do extrato que seria realizada a leitura (n = 2). A 

quantificação de carotenoides totais foi realizada pelo método de padronização externa. O cálculo 

expresso em μg 100 g-1 de resíduo seco foi realizado com base na Equação 2: 

 
 

Carotenoides totais (μg 100 g-1 de resíduo seco) = massa de carotenoides totais (μg ) x 100   
                                A 

Onde: 

A = massa de resíduo seco (g). 
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γ.8 Determinação de -caroteno por HPLC 

A fim de diminuir o tempo de análise, foi alterada a proporção dos solventes da fase 

móvel utilizando como referência o trabalho de Sentanin e Rodriguez-Amaya (2007). As 

soluções utilizadas como fase móvel foram compostas por acetonitrila, metanol e acetato de etila, 

variando os volumes nas seguintes proporções: (A) 80/10/10, (B) 65/10/25 e (C) 50/10/40, 

respectivamente. A condição de análise que apresentou menor tempo de retenção e boa separação 

entre o pico do β-caroteno e dos demais constituintes da amostra foi adotada como fase móvel. 

A escolha do solvente para solubilizar o extrato e o padrão analítico foi realizada a partir 

de solventes compatíveis com a fase móvel. Os solventes testados foram: diclorometano, 

metanol, acetato de etila e soluções de metanol e acetato de etila nas seguintes proporções (4:1 

v/v), (1:4 v/v), (1:1v/v). As soluções de extrato e do padrão analítico foram monitoradas por três 

dias, sendo analisadas no primeiro e no terceiro dia (n = 2). As soluções durante o período de 

teste permaneceram armazenadas em refrigerador a aproximadamente -18°C em frasco âmbar e 

vedados com fita de nylon. Antes de serem analisados por HPLC, os extratos foram solubilizados 

no solvente selecionado, agitados em vórtex e filtrados em filtros de Nylon de tamanho do poro 

0,45 µm e 25 mm de diâmetro.  

A análise de β-caroteno em resíduo seco de goiaba foi realizada em um cromatógrafo 

líquido modelo Prostar da marca Varian, EUA, o qual é constituído de injetor manual (Rheodyne, 

EUA) 2 bombas (modelo 210/215), detector UV/Vis (modelo 325), forno de coluna (Younglin 

Instruments, CTS30, China) e software Galaxie. Na análise foi utilizada uma coluna de fase 

reversa Gemini - C18 (Phenomenex, EUA), com 150 mm de comprimento, 4,6 mm de diâmetro 

interno e 5 m de tamanho de partícula e coluna de guarda C-18 (Phenomenex, EUA) com 20 

mm de comprimento e 4,6 mm de diâmetro interno mantidas em temperatura constante a 35°C, 

com loop de 20 L, fluxo de 1,2 mL min-1. O comprimento de onda foi de 460 nm e uma solução 

de acetonitrila/metanol/acetato de etila (65/10/25, v/v/v) foi utilizada como fase móvel em modo 

de eluição isocrático. O tempo de retenção foi, aproximadamente, 7 minutos. A quantificação de 

β-caroteno foi realizada pelo método de padronização externa. O calculo foi expresso em μg 100 

g-1 de resíduo seco com base na equação 2 ( item 3.7).  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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4 Processo de secagem do resíduo de goiaba 

4.1 Secagem por liofilização e por estufa  

Inicialmente as amostras foram liofilizadas por 42 h para obter a menor umidade 

possível para o armazenamento. Os resultados obtidos em triplicata apresentaram a média de 

umidade de 1,9 ± 0,1% (g g-1) com valores mínimos de 1,8 % e máximos de 2,1 % de umidade. 

Esta quantidade de água restante na amostra está, provavelmente, no interior da amostra e não na 

superfície. Aquino et al. (2009) sugerem que uma pequena quantidade de água na amostra é 

necessária para proteger os carotenoides da oxidação com o oxigênio do ar, porém uma alta 

umidade na amostra prejudica o processo de extração. 

De acordo com Celestino (2010) o método de remoção de água por estufa é mais rápido 

e mais barato, porém, pode degradar alguns compostos. Para conseguir uma umidade da amostra 

em torno de 2% na estufa de circulação de ar, foi acompanhado, através do teste da umidade, o 

tempo necessário para obter cerca de 2% da umidade do resíduo seco em estufa. Os resultados 

obtidos, em duplicata, indicaram que em 220 minutos a amostra apresentou média de umidade 

2,4 %, com valores mínimos de 1,84% e máximo de 2,96%. No estudo de Marques (2008) foi 

recomendada, em amostras de produtos naturais, uma umidade de 2 a 10 % para aumentar a 

estabilidade do produto. 

4.2 Otimização das condições cromatográficas 

A otimização do método de quantificação por cromatografia líquida buscou a separação 

do β-caroteno dos demais constituintes da amostra e a estabilidade do analito em solventes 

orgânicos compatíveis com a fase móvel. 

4.β.1 Estudo da estabilidade do -caroteno no solvente de injeção 

A seleção do solvente para avaliar a estabilidade do β-caroteno foi realizada de acordo 

com a solubilidade do β-caroteno em solventes orgânicos compatíveis com a fase móvel 

(acetonitrila: metanol: acetato de etila, 65:10:25) conforme descrito na seção 3.8.  

O teste realizado no primeiro dia de injeção, utilizando diclorometano como solvente, 

apresentou um pico duplo para o padrão, indicando que provavelmente o β-caroteno é muito mais 
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solúvel no diclorometano do que na fase móvel (CRAFT, 1992). Resultados semelhantes foram 

identificados por Khachik et al.(1986), os quais observaram o mesmo comportamento para a 

análise de carotenoides solubilizados em clorofórmio, diclorometano, tetrahidrofurano, benzeno 

ou tolueno em amostras de vegetais como brócolis e espinafre. Porém, os autores utilizaram 

como fase móvel uma mistura de metanol, acetonitrila, diclorometano e hexano. 

No terceiro dia de teste, as soluções diluídas em metanol e acetato de etila apresentaram 

depósitos no fundo do frasco e por isso foram descartadas. Os resultados das demais soluções 

testadas são apresentados na Figura 5. 

 
Figura 5 - Acompanhamento da estabilidade do β-caroteno em soluções de injeção 

 
 

 

 

 

 

 

O comportamento dos padrões com proporções 1:1 e 1:4 (v/v) (metanol:acetato de etila) 

se mostraram estáveis ao longo do período de estudo e sem efeito de memória na coluna. Já a 

proporção de 4:1 (v/v) apresentou um decréscimo mais acentuado na intensidade de sinal do 

padrão. Devido à estabilidade e por ser uma mistura intermediária entre os solventes, optou-se 

por trabalhar com o solvente de injeção na proporção de 1:1(v/v). 

4.2.2 Estudo da fase móvel  

As curvas de linearidade com diferentes proporções de acetonitrila, metanol e acetato de 

etila foram testadas entre 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0  mg L-1devido ao efeito de memória apresentado 

pelas soluções com concentração acima de 10 mg L-1. Os tempos de retenções em diferentes fases 

móvel estão apresentadas na Tabela 5 e os respectivos cromatogramas na Figura 6. 
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Tabela 5 – Tempo de retenção para diferentes fases móvel. 

Fase Móvel 
(A: B: C) 

Tempo retenção (min) 

80:10:10 13,13 

65:10:25 7,07 

50: 10:40 4,21 

Fase móvel: (A) acetonitrila, (B) metanol e (C) acetato de etila  

As curvas obtidas em diferentes soluções de fase móvel apresentaram uma dispersão dos 

pontos experimentais considerados aceitáveis conforme recomendações da resolução n° 899 de 

29/05/2003 da ANVISA com coeficientes de correlação acima de 0,99.  

A proporção dos solventes da fase móvel acetonitrila:metanol:acetato de etila (80:10:10) 

foi testada de acordo com Sentanin e Rodriguez-Amaya (2007). Ambas as colunas utilizadas 

foram de fase reversa, porém o trabalho da literatura utilizou uma coluna C18 (Spherisorb ODS 

2), com diâmetro de 4,6 mm e comprimento de 150 mm, partículas de 3 μm, com capeamento, 

enquanto que o deste trabalho, foi utilizado uma coluna C18 (Gemine – C18), com diâmetro de 

4,6 mm e comprimento de 150 mm, partículas de 5 μm, com capeamento, temperatura 35°C. 

Nestas condições, o cromatograma apresentou tempo de retenção de 13,13 min, já no trabalho da 

literatura o tempo de retenção foi de 41,1 min, aproximadamente.  

Diversos são os parâmetros que podem influenciar no tempo de retenção do analito, 

dentre eles o tamanho da partícula, tamanho do poro da partícula, temperatura e capeamento. De 

modo geral, quanto maior o tamanho da partícula porosa, menor o tempo de retenção. A 

temperatura, quando ajustada, permite maior uniformidade nos resultados, e pode proporcionar 

redução da viscosidade da fase móvel e aumento da solubilidade do analito favorecendo a 

redução do tempo de retenção. Ambos os trabalhos utilizaram capeamento, que proporciona a 

redução na quantidade de silanóis residuais livres diminuindo o tempo de retenção e o 

alargamento da base do pico. (MEYER, et al., 1997; COLLINS  et al., 2006). 
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O efeito matriz na eluição do β-caroteno é apresentado na Figura 6 nos cromatogramas 

do extrato de resíduo de goiaba e solução do padrão β-caroteno em diferentes condições da fase 

móvel.
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Figura 6 - Cromatogramas do extrato de resíduo de goiaba e da solução do padrão β-caroteno obtidos por HPLC nas condições citadas 

no tópico 3.8, com distintas fases móveis: Acetonitrila:metanol:acetato de etila (80:10:10); (B) Acetonitrila:metanol:acetato de.etila             

(65:10:25); (C) Acetonitrila:metanol:acetato de etila (50:10:40). 
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Na Figura 6 foi verificado que o aumento na quantidade de acetato de etila para 40% 

reduziu o tempo de retenção, porém, nesta proporção, o pico do β-caroteno ficou muito próximo 

de outra substância existente no extrato da matriz, indicando que pequenas alterações do sistema 

poderiam causar co-eluições. 

Neste sentido, considerando os resultados obtidos, a escolha da fase móvel para o 

desenvolvimento deste trabalho foi à fase móvel 65% de acetonitrila, 10% de metanol e 25 % de 

acetato de etila, que possuiu eficiência de separação do analito em menor tempo de retenção. O 

menor tempo de análise proporciona economia de solvente, energia elétrica e, consequentemente, 

menor agressão ao meio ambiente. 

4.3 Métodos de Extração 

4.3.1 Extração por Soxhlet 

A extração por Soxhlet, utilizando uma relação massa/solvente 5:150 g mL -1, avaliou o 

rendimento do extrato, a concentração dos carotenoides e do β-caroteno proveniente do resíduo 

de goiaba em diferentes solventes (hexano, diclorometano e metanol) e processos de secagem 

(liofilização e estufa). 

O rendimento da extração por Soxhlet permitiu avaliar a quantidade de extrato 

proveniente do resíduo de goiaba em hexano, diclorometano e metanol. A Tabela 6 representa os 

valores correspondentes ao rendimento em massa e o desvio padrão para cada solvente extrator 

em diferentes condições de secagem.  

Tabela 6 - Rendimento da extração por Soxhlet do resíduo de goiaba extraídos com diferentes 

solventes (hexano, diclorometano e metanol) e processos de secagem (estufa e liofilização). 

 
 Rendimento de extrato ( g 100 g-1) 

Secagem 

Solvente 
Liofilização Estufa 

Hexano 2,06 + 0,01 0,82 + 0,21 

Diclorometano 1,55 + 0,02 1,15 + 0,16 

Metanol 5,05 + 0,25 2,84 +0,35 
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De acordo com a Tabela 6, o melhor rendimento ocorreu quando foi utilizado metanol 

(p’5,1) como solvente extrator, provavelmente pela maior solubilidade dos compostos polares 

presentes na amostra. Esta tendência, onde solventes polares tendem a extrair mais compostos da 

matriz, foi reportada no trabalho de Mezzomo et al. (2011), quando realizou a extração no 

resíduo de camarão por Soxhlet com etanol e hexano. 

No presente trabalho, as extrações com hexano (p’0,1) e diclorometano (p’3,1) 

apresentaram rendimentos semelhantes para o extrato de goiaba em amostras secas por estufa e 

liofilização. Os solventes apolares conseguem extrair menos de 50 % do que foi extraído em 

metanol, indicando que grande parte dos compostos presentes no resíduo de goiaba necessita de 

solventes mais polares. 

As amostras secas por liofilização apresentaram maior rendimento em comparação com 

as amostras secas em estufa, demonstrando que o processo de secagem influencia na liberação 

dos constituintes da amostra na extração. Segundo Marques (2008) e Şanal et al. (2004), a 

secagem por liofilização proporciona uma maior preservação das propriedades químicas. Mai et 

al. (2013) relataram que a secagem em estufa ocasiona a degradação de alguns constituintes da 

amostra devido à presença do oxigênio e da temperatura.  

4.3.1.1 Análise de carotenoides totais e -caroteno em resíduo de goiaba 

A Tabela 7 apresenta a concentração de carotenoides totais e β-caroteno em amostras 

extraídas por Soxhlet com diferentes solventes e secas por liofilização e estufa. 
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Tabela 7 - Quantificação de carotenoides totais e -caroteno no resíduo de goiaba obtido na 

extração por Soxhlet em diferentes condições. 

 
Carotenoides Totais 

(µg 100 g-1 de amostra) 
- caroteno  

(µg 100 g-1 de amostra) 

Secagem 

Solvente 
Liofilização Estufa 

Liofiliza

ção 
Estufa 

Hexano 6178,8 - 270,7 - 

Diclorometano 6693,4 372,3 494,9 30,3 

Metanol 4339,7 - 228,3 - 

 

As maiores quantidades de carotenoides totais encontrados neste trabalho (6693,4 μg 

100 g-1) superaram os valores encontrados por Souza et al. (2011), os quais quantificaram 

carotenoides no resíduo de indústria de polpa de goiaba e obtiveram valores em torno de 644,9 ± 

10,02 μg 100 g-1 em extração por Soxhlet utilizando uma mistura de álcool isopropílico e hexano, 

como solvente extrator. O resíduo de goiaba utilizado pelos autores era constituído de polpa, 

casca e semente, e apresentou teores de lipídeos considerados significativos (2,94 ± 0,01), 

provavelmente originários em grande parte das sementes, diferente do presente trabalho, que não 

foi utilizada a semente do resíduo. 

De maneira geral a discrepância nos valores obtidos na recuperação de carotenoides nos 

dois trabalhos pode estar relacionada com diversos fatores, dentre eles maturidade, 

armazenamento da fruta, solvente empregado na extração, umidade da amostra, constituição do 

resíduo ou tempo de extração e/ou número de ciclos na extração por Soxhlet. 

O comprimento de onda utilizado pelos autores foi de 450 nm enquanto que o deste 

trabalho foi de 460 nm, podendo esta faixa absorver menos carotenoides em relação ao deste 

trabalho (MEYER et al., 1997). No mesmo trabalho, o solvente empregado para solubilizar o 

extrato não foi relatado, e de acordo com Rodriguez-Amaya (2001), a escolha do solvente para 

solubilizar os carotenoides pode provocar falhas na leitura da amostra no espectrofotômetro, e 

tendo em vista que os carotenoides possuem dificuldade de solubilizar em determinados 

solventes, quando este é empregado inadequadamente, menos carotenoides contidos na amostra 

serão identificados. 
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Outro fator que pode ter influenciado significativamente foi a umidade da amostra 

utilizada para a extração. No trabalho de Souza et al. (2011) o resíduo apresentou umidade de 

65,54 ± 0,32 %, enquanto que o deste foi em torno de 2 % secos em liofilização, e de acordo com 

Şanal et al.(2004), a redução da umidade da amostra proporciona aumento no rendimento da 

extração.  

Na Tabela 7, verifica-se que o rendimento de carotenoides totais foi maior nas amostras 

extraídas com diclorometano (6693 μg 100 g-1), de menor polaridade, em relação às amostras 

extraídas com metanol (4339,7 μg 100 g-1).  Este resultado indica que o caráter altamente polar 

do metanol foi desfavorável na extração dos carotenoides, e que a alta solubilidade dos 

carotenoides totais em diclorometano (KHACHIK  et al., 1986),  favoreceu na extração destes 

compostos.  

A extração com hexano obteve melhores resultados (6178,8 μg 100 g-1) em relação ao 

metanol. Estes resultados seguiram as mesmas tendências observadas nas extrações de 

carotenoides em pimenta realizadas por Bae et al. (2012), onde amostras extraídas com hexano 

apresentaram melhores resultados que amostras extraídas com acetona, e os trabalhos de 

Mezzomo et al. (2011) , os quais obtiveram melhor recuperação de carotenoides com hexano que 

extrações com etanol em amostras de camarão. 

Para avaliar os dois processos de secagem foram realizados as análises de carotenoides 

em amostras secas em estufa somente no melhor solvente extrator utilizado nas amostras 

liofilizadas. Os resultados obtidos na Tabela 7 indicam uma perda significativa na concentração 

de carotenoides quando a amostra é seca em estufa. Este fato é provavelmente ocasionado pelo 

período de tempo em que a amostra fica em contato com o ar ou até mesmo pela temperatura 

utilizada durante a secagem. Mai et al. (2013) afirmaram que a secagem por liofilização apresenta 

maior conservação de carotenoides em relação a secagem em estufa. Porém, quando as amostras 

são secas em estufa as temperaturas ótimas de secagem estão entre 50 e 60°C. 

A aparência da amostra após a secagem em estufa apresentou coloração escura, porém 

quando seca em liofilização, a coloração permaneceu inalterada. De acordo com Rodriguez-

Amaya, (2001, 2010), a mudança na coloração pode indicar a degradação por oxidação ou 

mudança estrutural na molécula dos carotenoides. 

A Tabela 7 indica que as melhores extrações de β-caroteno, assim como de carotenoides, 

foram obtidas com o solvente diclorometano no resíduo seco por liofilização. Segundo a 
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literatura o teor de β-caroteno da goiaba varia de 13,8 a 1190 µg 100 g-1 no fruto in-natura  

(PADULA E RODRIGUEZ-AMAYA, 1986; WILBERG E RODRIGUEZ - AMAYA, 1995; 

SETIAWAN et al.  2001; OLIVEIRA et al., 2001; CHAROENSIRI et al. 2009). Quando 

comparado com a melhor condição obtida na extração por Soxhlet neste trabalho, a amostra de 

resíduo de goiaba apresentou resultados satisfatórios de β-caroteno (494,9 µg 100 g-1) dentro da 

faixa de concentração encontrada na literatura. 

A extração de β-caroteno em resíduo de goiaba extraída com hexano diminuiu 45,5 % 

(270,2 µg 100 g-1) em relação às extrações com diclorometano, e a extração utilizando metanol o 

decréscimo foi de 53,8 % (228,3 µg 100 g-1). O alto rendimento no diclorometano ocorreu 

possivelmente devido a alta solubilidade do β-caroteno neste solvente conforme relataram Três et 

al. (2007). 

As amostras secas em estufa apresentaram concentração de β-caroteno menor que as 

amostras secas por liofilização, comprovando que a perda dos carotenoides totais neste mesmo 

processo de secagem, também se aplica ao β-caroteno. Resultados semelhantes a estes foram 

obtidos por Şanal et al. (2004), os quais realizaram um estudo da influência da secagem por 

liofilização e em estufa em bagaço do damasco, e obtiveram maior recuperação quando secos por 

liofilização. 

O resíduo seco por liofilização recuperou, 494,9 µg 100 g-1 de β-caroteno, enquanto que 

o seco em estufa recuperou apenas 30,3 µg 100 g-1, correspondendo a uma perda de 

aproximadamente 94% na recuperação do carotenoide, ocasionada possivelmente pela 

combinação da velocidade do ar, tempo e temperatura de secagem em estufa. De acordo Kumar 

et al.(2005) pode haver um possível decréscimo na qualidade dos alimentos quando o mesmo é 

seco em temperaturas superiores a 60°C. Qiu et al. (2009) relataram que a degradação do β-

caroteno sólido ocorre somente a partir de 90°C, indicando que provavelmente a degradação  

ocorreu por conta do ar da estufa, não pela temperatura de 60°C. Além disso, Karabulut et al. 

(2007) observaram que ao aumentar a temperatura numa escala de 50 a 80°C na estufa, diminui a 

degradação do β-caroteno devido ao menor tempo de exposição ao ar. Resultados semelhantes 

foram verificados por Aquino et al. (2009)  os quais constataram que a secagem em estufa em 

comparação com a secagem ao sol, ocorre maior conservação dos carotenoides devido ao fato de 

as amostras não permanecerem muito tempo expostas ao ar durante a secagem. 



54 
 

 
 

A secagem por liofilização, por operar em baixo vácuo, minimiza o contato da amostra 

com o oxigênio impedindo a degradação oxidativa do β-caroteno. Porém, muitos autores afirmam 

que esta técnica é responsável por um aumento da porosidade da amostra favorecendo maior 

exposição ao oxigênio e consequentemente diminuindo a preservação da amostra, mas de acordo 

com Rodriguez-Amaya (2001) e Aquino et al. (2009) uma pequena umidade na amostra é 

necessária para agir como barreira para o oxigênio proporcionando uma certa estabilidade do β-

caroteno. 

O percentual de β-caroteno em relação aos demais carotenoides presentes nas amostras 

secas por liofilização e extraídas com hexano, diclorometano e metanol são apresentadas na 

Figura 7. 

 
Figura 7 - Percentual de β-caroteno em carotenoides totais, em polpa liofilizada extraída por 

Soxhlet variando-se os solventes. 

 

 

 

A Figura 7 demonstra uma baixa variação no percentual de β-caroteno em relação aos 

carotenoides nas extrações com hexano, diclorometano e metanol, embora as concentrações de β-

caroteno tenha sido semelhante nas extrações com hexano (270,7 µg 100 g-1) e metanol (228,3 µg 

100 g-1) e inferior a realizada com diclorometano (494,9 µg 100 g-1). Como o percentual de β-

caroteno variou apenas de 4 a 7%, é possível afirmar que os solventes utilizados na extração não 

afetaram a seletividade do β-caroteno em relação ao total de carotenoides presentes na amostra. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Padula e Rodriguez - Amaya (1986) em 

goiabas cultivadas em São Paulo, os quais obtiveram 6% de β-caroteno do total dos carotenoides. 
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Porém no mesmo estudo os autores revelaram as diferenças entre regiões de cultivo, e 

apresentaram 17 % de β-caroteno em relação aos demais carotenoides quando as amostras foram 

cultivadas em Pernambuco. Os resultados são difíceis de serem comparados com o presente 

estudo, pois os autores utilizaram a goiaba de polpa rosa in natura ao invés de resíduo de goiaba 

de polpa vermelha, mas é possível verificar que a região de cultivo é um fator importante na 

concentração de β-caroteno. 

4.3.2 Estudo por ultrassom 

Ao definir o melhor solvente (diclorometano) e processo de secagem (liofilização) na 

extração de β-caroteno e carotenoides por Soxhlet, estas condições foram utilizadas para realizar 

o estudo da influência dos parâmetros: relação massa/solvente, tempo, potência e temperatura na 

recuperação de carotenoides e β-caroteno no resíduo de goiaba utilizando na extração por 

ultrassom. Porém, antes de iniciar o processo de extração, foi avaliada a estabilidade do β-

caroteno em contato com as ondas acústicas do ultrassom. 

4.γ.β.1 Estudo da estabilidade do -caroteno em ultrassom 
 

O solvente utilizado para solubilizar o β-caroteno neste estudo foi selecionado baseado 

no solvente de injeção definido no tópico 4.2.1 e o acompanhamento do estudo de estabilidade é 

representado na Figura 8 por um tempo de quarenta minutos no ultrassom, a (30 ± 2)ºC e 

potência de 154 W. 
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Figura 8 - Degradação do β-caroteno em ultrassom utilizando potência de 154 W e temperatura 
de 30 ± 2ºC.  

 

 

A Figura 8 demonstra que ocorre uma queda contínua na concentração do β-caroteno de 

3,95 para 3,68 mg L-1, o que corresponde a uma perda de, aproximadamente, 6,9%, a medida que 

aumenta o tempo de exposição do padrão as ondas acústicas do ultrassom. Até 20 minutos a 

perda é menor que 4% da concentração inicial, por isso para minimizar a degradação do β-

caroteno na amostra, estipulou-se trabalhar na faixa de 5 a 20 minutos de extração. Estudos da 

estabilidade do β-caroteno em função do tempo de exposição no ultrassom não são reportados na 

literatura. Porém, Sun et al. (2010), relataram que há um decréscimo maior na concentração de β-

caroteno a 15ºC em relação a 25ºC. Os autores Sun et al.(2011) constataram que ocorre uma 

queda na concentração do isômero trans do β-caroteno proveniente de frutas cítricas em 30 

minutos de extração no ultrassom. Os dois trabalhos em sonda com potência máxima de 950 W. 

4.3.3 Extração por Ultrassom 

4.3.3.1 Efeito da relação massa/solvente 
 

A Tabela 8 apresenta o rendimento das extrações por ultrassom em diferentes 

proporções massa/solvente de 1:70, 5:70 e 7:70 g mL-1, em 20 minutos de extração, 100% de 

potência e temperatura de 30°C ± 2°C.  



57 
 

 
 

Tabela 8 - Rendimento da extração por ultrassom do resíduo de goiaba variando-se a 

relação massa/solvente (g mL-1). 

 
Relação massa/solvente (g 

mL-1) Rendimento (g 100 g-1) 

1:70 3,61 ± 0,1 

5:70 3,89 ± 0,001 

7:70 2,94 ± 0,06 

 

Na Tabela 8 é possível verificar que os extratos obtidos na extração por ultrassom 

apresentaram maior recuperação que os extratos obtidos por Soxhlet com o mesmo solvente, 

diclorometano. O Soxhlet apresentou rendimento de 1,55 ± 0,02 g 100 g-1, em extração com 

relação massa/solvente de 5:150 g mL-1, enquanto que o ultrassom com relação menor (1:70 g 

mL-1) obteve rendimentos de 3,61+0,1 g 100 g-1. Segundo Mezzomo et al. (2011) o ultrassom 

facilita a hidratação da matriz através do alargamento dos poros da amostra, contribuindo para 

uma extração mais efetiva dos compostos  da matriz. 

Ainda na Tabela 8, foi verificado que o rendimento da extração por ultrassom foi maior 

com 5 g de amostra e 70 mL de solvente. Porém, acima desta quantidade de massa ocorreu um 

decréscimo de aproximadamente 25% no rendimento da extração devido à saturação do solvente.  

De acordo com Dey et al.(2013), isto ocorre porque o solvente saturou devido o aumento 

na concentração não havendo quantidade suficiente para a interação completa dos compostos da 

amostra. 

4.3.3.1.2 Análise de -caroteno e carotenoides totais 
 

O efeito de saturação do solvente evidenciado nos resultados de rendimento de extratos 

foi novamente observado ao avaliar a concentração β-caroteno nas extrações por ultrassom com 

diferentes relações de massas de amostra/volume de solvente (Figura 9). 

Figura 9 - Efeito da razão amostra/solvente no rendimento de β-caroteno extraído por ultrassom. 
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O decréscimo na concentração de β-caroteno de 693,2 para 607,1 µg 100 g-1 apresentado 

na extração com relação de 7:70 g mL-1 (Figura 9) corresponde a aproximadamente 13 % de 

perda de rendimento na extração. Sun et al. (2011) também observaram um decréscimo na 

concentração de β-caroteno em extrações com proporção acima de 4:30 g mL-1  quando 

analisaram amostras de casca de cítricos.  

A falta de espaço devido ao excesso de solvatação do solvente na amostra impossibilita 

o crescimento das bolhas no ultrassom, fazendo com que estas implodam prematuramente com 

baixa energia, gerando uma ineficiência no momento da extração (DEY et al. 2013). Para 

minimizar o efeito da saturação dos solventes, optou-se continuar os estudos dos demais efeitos 

utilizando a relação massa/volume 1:70 g mL-1 já que a concentração de β-caroteno foi 

semelhante a relação 5:70 g mL-1. 

Os dados do percentual de β-caroteno em relação aos demais carotenoides são 

apresentados na Figura 10 com a amostra extraída com 1g de amostra, 70 mL de solvente, 100% 

de potência, 20 minutos e 30°C com os três tipos solventes utilizados na extração do resíduo de 

goiaba. 
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Figura 10 - Percentual de β-caroteno em relação aos carotenoides extraído por ultrassom em 1g 

de amostra e 70 mL de solvente, 100% de potência, e 20 minutos. 

 

 

A concentração de carotenoides totais (4505,6 µg 100 g-1) nesta amostra foi inferior à 

extração por Soxhlet (6693,4 µg 100 g-1), por isso a extração por ultrassom apresentou o extrato 

mais concentrado em β-caroteno que a extração por Soxhlet. A concentração de β-caroteno foi 

aproximadamente o dobro do percentual (15%) encontrado na extração por Soxhlet, sugerindo 

que embora tenha ocorrido a extração dos carotenoides houve uma degradação maior nestas 

condições de extração. 

O ultrassom favorece a extração dos compostos através do processo de cavitação que é 

produzida pela formação e colapso violento de bolhas. A implosão das bolhas de cavitação gera 

grande turbulência, alta velocidade, colisão de partículas e perturbação em poros das partículas, 

além de ter pressão e temperatura elevadas no ponto do colapso da bolha (CHEMAT et al., 2011). 

O colapso contínuo de bolhas de cavitação pode ser responsável pela decomposição da 

estrutura do licopeno e a diminuição de sua estabilidade. Além disso, também é possível que 

elevadas reatividades de radicais hidroxilas, produzidos pelo efeito de cavitação na matriz com a 

existência de pequenas quantidades de água, cause a decomposição ou isomerização do licopeno 

XU e PAN (2013). Segundo Padula e Rodriguez-Amaya (1986) o licopeno está presente na 

goiaba em grande concentração (em torno de 75%), provavelmente, quando ocorre a degradação 

deste carotenoide existe uma diferença significativa no balanço percentual dos carotenoides em 

relação ao β-caroteno. 
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4.3.3.2 Efeito do tempo 

Apesar do estudo da estabilidade do β-caroteno por ultrassom ter indicado uma 

degradação superior a 5 % em tempos maiores que 20 minutos, o estudo do efeito do tempo será 

realizado até 30 minutos a fim de garantir uma margem de dados. Sendo assim, com base nos 

resultados obtidos no efeito da relação massa/ solvente, 1g da amostra foi extraído com 70 mL de 

diclorometano, 100% de potência e temperatura de (30 ± 2)°C. Os tempos de 5, 10, 15, 20 e 30 

minutos serão avaliados na extração (Tabela 9). 

Tabela 9 - Efeito do tempo no rendimento da extração de resíduo de goiaba por ultrassom 

Tempo (minutos) Rendimento (g 100 g-1) 

5 2,83 ± 0,06 

10 3,28 ± 0,14 

15 3,95 ± 0,13 

20 3,61 ± 0,11 

30 4,94 ± 0,06 

 

A Tabela 9 demonstra que o tempo atuou de forma favorável para aumentar o rendimento 

da extração do resíduo de goiaba, ou seja, o aumento da massa do extrato foi proporcional ao 

tempo da extração. Assim, em 30 minutos de extração obteve-se o máximo de extrato da amostra 

(aproximadamente 5 g 100 g-1). Porém não é possível afirmar que houve um esgotamento na 

extração de resíduo de goiaba. 

Quando comparado com o rendimento da extração por Soxhlet, os resultados sugerem 

uma rápida cinética de extração utilizando o ultrassom, pois enquanto a extração por Soxhlet 

apresentou rendimento de extrato de (1,55 ± 0,02) g 100 g-1 em oito horas, por ultrassom em 

apenas 5 minutos de extração o resultado obtido foi de (2,83 ± 0,06) g 100 g-1. 
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4.3.3.2.1 Análise de -caroteno e carotenoides totais 
 

A Figura 11 apresenta o efeito do tempo na concentração de β-caroteno no intervalo de 5 

a 30 minutos de extração. Neste intervalo de tempo, o rendimento máximo de extração de β-

caroteno foi em 20 minutos de extração. Segundo Porto et al. (2013) a extração nos primeiros 

minutos é realizada na região externa da matriz que está facilmente acessível ao solvente, após 

isto, a extração ocorre na parte interna da amostra. Durante os primeiros minutos o processo de 

transferência de massa ocorre principalmente por convecção que corresponde à solubilidade do 

analito extraído em um determinado solvente, em seguida, o fenômeno de difusão faz parte da 

extração do analito que está no interior da amostra. 

 

Figura 11 - Efeito do tempo na concentração de β-caroteno em resíduo de goiaba extraído por 

ultrassom. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao analisar a Figura 11, verifica-se que a quantidade de β-caroteno extraída aumentou 

com o tempo de extração até 20 minutos. Porém, após este tempo houve uma queda de cerca de 

40% da concentração de β-caroteno quando realizou a extração em 30 minutos. Tal fato era 

esperado, visto que o estudo de degradação do analito apresentado no tópico 4.3.2.1 indicava uma 

degradação do analito neste tempo de extração. Chemat et al. (2011), consideraram que após um 

determinado tempo de extração o analito extraído diminui a sua concentração devido ao tempo 

prolongado de exposição às vibrações do ultrassom, que podem ocasionar rupturas em ligações 

químicas entre os átomos, ocasionando a quebra da estrutura molecular. 
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Ao avaliar o percentual de β-caroteno em relação aos carotenoides (Figura 12), em 

amostras extraídas em tempos diferentes de extração, houve uma similaridade no comportamento, 

em termos percentuais, até os 15 minutos. Em 20 minutos de extração a concentração de β-

caroteno aumentou, mas a concentração de carotenoides totais diminuiu, indicando um percentual 

de 15% de β-caroteno em relação aos demais carotenoides. 

Xu e Pan (2013) estudaram a degradação de carotenoides em ultrassom e verificaram 

que o licopeno sofreu isomerização e/ou degradação em extrações de pomelo quando o tempo foi 

superior a 30 minutos no ultrassom. Porém, os autores Anese et al. (2013) constataram que a 

degradação deste analito ocorre em tempos acima de 10 minutos no ultrassom, quando este foi 

incorporado a micelas de polpa de tomate. Neste contexto é possível sugerir que ocorre uma 

degradação do licopeno e outros carotenoides menos estáveis que o β-caroteno em tempos 

superiores a 20 minutos de extração no resíduo da goiaba. Em 30 minutos de extração, a relação 

volta reduzir ficando em torno de 10%, devido ao decréscimo na concentração de carotenoides 

totais e β-caroteno. 

O comportamento instável dos percentuais de β-caroteno em relação aos demais 

carotenoides demonstra que os carotenoides possuem estabilidades diferenciadas com tempos de 

degradação específicos para cada molécula de carotenoide quando exposta as ondas acústicas no 

ultrassom. 
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Figura 12 - Percentual de β-caroteno em relação aos carotenoides no resíduo de goiaba 

extraído por ultrassom em tempos de 5, 10, 15, 20 e 30 minutos. 

   

                         
 

Condições de extração: 1g de amostra e 70 mL de solvente, 100% de potência, 20 minutos e 30°C. 

4.3.3.3 Efeito da Potência 

A potência foi utilizada de acordo com o limite do equipamento, podendo ajustar o 

percentual desejado. A influência da potência em 1g de amostra extraída com 70 mL de solvente, 

20 minutos de extração a 30ºC é apresentada na Tabela 10 para percentuais de 40, 60, 80  e 100% 

do equipamento de 154 W. 

Tabela 10 - Efeito da potência no rendimento da extração do resíduo de polpa de goiaba por 

ultrassom. 

Potência (%) Rendimento (g 100 g-1) 

40 4,35 ± 0,13 

60 4,77 ± 0,03 

80 5,24 ± 0,12 

100 3,61 ± 0,11 

 

β caroteno 

Carotenoides 
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Na Tabela 10, o aumento da potência favorece a extração até 80% de potência. Quando a 

potência passa para 100% foi evidenciada uma queda no rendimento da extração de mais de 30%. 

Este resultado sugere que na potência de 100% (154 W) a energia foi elevada e comprometeu a 

extração. A alta amplitude vibracional é responsável por formar um grande número de bolhas de 

cavitação na solução. A falta de vacância pode desfavorecer o crescimento e o colapso dessas 

bolhas, tendo como consequência uma diminuição da energia liberada através da fase líquida, 

tornando o rendimento da extração não efetivo. Uma alta concentração de bolhas no meio 

também pode dificultar a propagação das ondas do ultrassom, favorecendo a diminuição da 

extração (SUN et al. 2011). 

4.3.3.3.1Análise de -caroteno e carotenoides totais 

A Figura 13 apresenta a influência da potência na extração de β-caroteno em resíduo de 

goiaba. De maneira geral a concentração do β-caroteno foi crescente à medida que aumentou a 

potência. Nas potências de 80 e 100 % a concentração foi de 618,08 e 693,16 µg 100 g-1, 

respectivamente, demonstrando que houve um aumento de aproximadamente 10,8 % de β-

caroteno. Em 40 e 60 % de potência, os resultados foram menores com aproximadamente 415,4 

µg 100 g-1 e 326,5 µg 100 g-1, respectivamente, indicando que não foram suficientes para a 

extração de grande parte do β-caroteno contido na amostra. 

 

Figura 13 - Efeito da potência na concentração de β-caroteno em resíduo de goiaba extraído por 
ultrassom. 
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A potência influencia na quantidade e no tamanho das bolhas presentes no meio da 

extração. Quando a implosão se dá com grande quantidade de energia, como nos casos de 40 e 

60%, ocorre uma maior dissipação do calor para o meio podendo acelerar a degradação dos 

compostos termosensíveis (SUN et al., 2011). 

Quando avaliado o percentual de β-caroteno em relação aos demais carotenoides, em 80 

e 100% da potência, na temperatura de 30°C, relação massa/solvente 1:70 g mL-1 e 20 minutos de 

extração foram obtidos os seguintes percentuais apresentados na Figura 14 . 

Figura 14 - Percentual de β-caroteno em carotenoides, extraído por ultrassom no resíduo de 

goiaba. (A) 80% da potência (B) 100% da potência 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

 

Na Figura 14, observa-se que na potência de 80% o ultrassom apresentou resultados 

semelhantes à extração por Soxhlet (7%), e em 100% (154 W) da potência, o percentual de β-

caroteno aumentou. Porém, a concentração de carotenoides totais diminuiu de 7366,1 µg 100 g-1 

para 4506 µg 100 g-1. O decréscimo de aproximadamente 61 % indicou um forte efeito da 

potência na degradação dos carotenoides. A degradação pode ter ocorrido alterando a estrutura 

química dos carotenoides menos estáveis. 

Pingret et al. (2013) reportaram que o licopeno pode sofrer degradação quando extraído 

por ultrassom. Porém, Eh e Toeh (2012) propõem uma menor degradação do licopeno quando ele 

é extraído por banho de ultrassom e não por sonda, devido à alta potência local aplicada. Através 

destes resultados é possível afirmar que a degradação de alguns carotenoides está diretamente 

Potência: 80% Potência: 100% 

Carotenoides 
(% g g -1)                
 

-caroteno           
(% g g -1) 
 



66 
 

 
 

relacionada com o aumento de potência e com a dissipação de calor das bolhas através das 

implosões violentas. 

4.3.3.4 Efeito da Temperatura 

A temperatura tem sido discutida nos trabalhos de ultrassom e tem demonstrado que este 

parâmetro tem influencia significativa na extração (SUN  et al., 2010; SUN  et al., 2011; DEY et 

al., 2013; XU e PAN, 2013). Ao avaliar o efeito da temperatura (Tabela 11) no rendimento da 

extração do resíduo de goiaba, verifica-se que existe uma semelhança nos resultados extraídos 

com 80% de potência em todas as temperaturas de extração. Entretanto, em 100 % de potência o 

rendimento da extração aumentou a partir dos 40°C. 

Tabela 11 - Rendimento da extração e teor de -caroteno no resíduo de goiaba obtido na 

extração por ultrassom variando-se a potência e temperatura. 

 
 

Rendimento (g 100-1) 

Potência (%) 
Temperatura (ºC) 80 100 

30 5,24 + 0,22 3,61 + 0,22 

40 5,26 + 0,24 5,21 + 0,44 

45 5,22 + 0,22 5,51 + 0,50 

 

Os resultados da Tabela 11 indicam que o aumento da temperatura em 100% da potência 

compensou à baixa energia das bolhas no momento das implosões, diferente de 80 % de potência 

onde a temperatura não mostrou ter efeito significativo sob a extração. Assim sendo, pode-se 

constatar que o solvente foi saturado desde os 30°C em 80% da potência, e em 100% foi 

necessário o auxílio da temperatura para saturar o solvente e extrair mais compostos no resíduo 

da goiaba. Pois de acordo com Wang e Weller, (2006), o aumento da temperatura proporciona 

uma maior eficiência na extração de compostos numa determinada matriz.  

Sun et al. (2011) alegaram que o aumento da temperatura aumenta o rendimento da 

extração em ultrassom devido a solubilidade, porém  a medida que aumenta a temperatura 
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diminui a cavitação. Goula (2013) relatou que é necessário um equilíbrio entre a temperatura e a 

cavitação, onde o aumento da temperatura aumenta o poder de solubilidade e difusividade dos 

solventes, mas em altas temperaturas, a pressão de vapor é maior e muitas bolhas são formadas, o 

que ocasiona num colapso com menor intensidade devido à pequena diferença de pressão dentro 

e fora da bolha. Sendo assim, o aumento da temperatura na potência de 100% aumentou o 

rendimento da extração devido o equilíbrio entre estes os dois fatores: temperatura e cavitação. 

4.3.3.4.1 Análise de -caroteno  

Na Figura 15 a concentração de β-caroteno diminuiu significativamente à medida que 

aumentou a temperatura da extração. Estes resultados podem ser justificados pela baixa 

temperatura de ebulição do diclorometano, pois de acordo com Moholkar e Pandit, (1996), apud, 

Pilli et al., (2011), ao atingir a temperatura de ebulição do solvente no ultrassom, haverá uma 

maior produção de bolhas de cavitação concorrentes, dificultando a propagação da onda do 

ultrassom e anulando a energia efetiva das bolhas. O decréscimo na concentração do β-caroteno 

foi maior em 100% potência em relação a 80%, demonstrando mais uma vez a forte influência da 

potência para a extração de carotenoides. 

Figura 15- Efeito da temperatura na extração de β-caroteno por ultrassom 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sun et al. (2011) afirmaram que a temperatura ideal para a extração de β-caroteno em 

ultrassom é de 25 a 45 °C , por outro lado Wijngaard et al. (2012) sugeriram que a  extração de β-

caroteno pode ocorrer até 70°C, porém outros carotenoides podem ser degradados nesta 

temperatura. Neste trabalho o estudo na faixa de 30 a 45°C apresentou os melhores resultados a 
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temperaturas mais baixas, não justificando o emprego de maior temperatura na extração. 

Tendência semelhante foi observada por Xu  e Pan  (2013), os quais alertaram que acima de 30°C 

a um decréscimo na concentração do trans-licopeno. 

De modo geral, os resultados obtidos por ultrassom mostraram-se mais vantajosos em 

relação à extração por Soxhlet. Esta mesma tendência também foi observada por Sun et al. 

(2011), os quais relataram que o ultrassom é mais favorável na extração devido os efeitos da 

cavitação, incluindo macro-turbulência gerada pela implosão de bolhas de cavitação, 

proporcionando a penetração na superfície do produto, o que facilita a difusão de extratos 

chegando mais rapidamente ao equilíbro da extração. Diferentemente de Soxhlet, que não opera 

na presença de ondas de ultrassom e atinge o equilíbrio da extração mais lentamente. 
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5.CONCLUSÕES  
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5. Conclusões  

O resíduo agroindustrial de polpa de goiaba apresentou quantidades de β-caroteno e 

carotenoides totais semelhantes aos encontrados na literatura para frutas in-natura. O alto teor 

destes compostos antioxidantes indica o grande potencial do resíduo como fonte de carotenoides. 

O preparo de amostras por diferentes métodos de secagem e extração apresentou 

concentrações de β-caroteno e carotenoides totais diferentes, conforme as condições aplicadas em 

cada método. O processo de secagem por liofilização demonstrou melhor preservação de β-

caroteno e carotenoides totais em relação à secagem em estufa por convecção, indicando que 

houve degradação dos constituintes da amostra pelo tempo de exposição à temperatura de 60 °C 

em contato com o oxigênio do ar. 

Na extração por Soxhlet, o diclorometano apresentou os melhores rendimentos de β-

caroteno e carotenoides totais em relação ao hexano e metanol, porém, estes resultados foram 

inferiores aos obtidos por ultrassom nas condições otimizadas de tempo, temperatura, potência e 

relação de massa/solvente. 

Além das vantagens inerentes a técnica como tempo de extração e baixa temperatura, o 

ultrassom realizou as extrações com menor quantidade de solvente e massa. Além disso, os 

resultados sugerem que a extração por ultrassom pode ser mais seletiva para o β-caroteno ou para 

carotenoides totais de acordo com o ajuste de alguns parâmetros experimentais. Dentre os 

parâmetros analisados, o tempo e a potência foram os mais influentes, enquanto que a extração 

por Soxhlet, mesmo utilizando diferentes solventes, não houve seletividade significante. 

O tempo e a potência aplicada à extração por ultrassom foram os parâmetros mais 

significativos para garantir maior concentração de β-caroteno no extrato. As melhores condições 

para extração (618,08 μg 100 g-1) do analito foram em 20 minutos, 1g da amostra liofilizada, 70 

mL de solvente diclorometano, temperatura de 30°C e potência de 80% (123,2 W). Já a melhor 

extração de carotenoides totais (9912,28 μg 100 g-1) foi realizada com as mesmas condições, 

porém com potência de 60 % (92,4 W), indicando que o β-caroteno foi mais estável em potências 

superiores a esta. Embora não tenha sido realizada a extração de carotenoides totais na potência 

de 60% e no tempo de 15 minutos, foi possível constatar, avaliando-se o parâmetro tempo, que os 

carotenoides totais foram menos estáveis que o β-caroteno no tempo de extração no ultrassom,                                                                                                                             
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demonstrando deste modo, que a técnica exerce seletividade para a extração de um determinado 

analito. 
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6.CONSIDERAÇÕES 
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Em resumo, o fluxograma da figura 16 demonstra as melhores condições de extração 

nos seguintes parâmetros avaliados : solvente (hexano, diclorometano ou metanol) processo de 

secagem (estufa ou liofilização), parâmetros de extração por ultrassom (relação massa/solvente, 

tempo, potência e temperatura) e métodos de extração (Soxhlet e ultrassom). 

Figura 16: Fluxograma das principais etapas envolvidas em uma análise de β-caroteno em 
resíduo de polpa de goiaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extração com diclorometano 

Resíduo de goiaba (polpa e casca) 
Liofilizado 

Ultrassom 

Relação massa/solvente: 1:70 g mL -1 

Tempo: 20 min 
Potência: 80% 
Temperatura: 30°C 
 

-caroteno Carotenoides Totais 

Relação massa/solvente: 1:70 g mL -1 

Tempo: 20 min 
Potência: 60% 
Temperatura: 30°C 
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                                                                    7.PERSPECTIVAS  
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7. Perspectivas do trabalho 

 

1. Quantificar licopeno no resíduo de goiaba seco por liofilização; 

2. Avaliar a influência dos parâmetros: agitação, temperatura, relação massa/solvente, tempo 

e potência no ultrassom na extração para licopeno; 
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