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FERREIRA, L. P. C. Microencapsulação de extrato de beterraba pelo processo de gelificação 

iônica [Dissertação]. Programa de Pós-Graduação em Ciência da Nutrição, Universidade Federal 

de Sergipe; 2018. 

 

RESUMO 

 

Na última década, a beterraba tem atraído muita atenção como um alimento funcional, com 

importante efeito promotor de saúde. Apresenta em sua composição importantes compostos 

bioativos, destacando as betalaínas, ácido ascórbico, carotenoides e ácidos fenólicos. Apesar da 

grande relevância nutricional a beterraba ainda não é muito consumida. A encapsulação por 

gelificação iônica tem se mostrado uma técnica eficaz na obtenção de produtos palatáveis e 

nutritivos, mascarando sabores indesejados e preservando nutrientes. Diante do exposto, o objetivo 

do presente estudo foi obter microcápsulas de extrato de beterraba pelo processo de gelificação 

iônica e verificar a estabilidade durante o armazenamento refrigerado. A partir do extrato de 

beterraba realizou-se o processo de gelificação iônica, obtendo-se as microcápsulas de beterraba e 

armazenando-as por 28 dias em embalagens herméticas de vidro a 5±1°C. Foram realizadas 

análises de rendimento, peso, tamanho, cor, sólidos solúveis, umidade, cinzas, acidez, pH, vitamina 

C, carotenoides, fenólicos, ABTS e betalainas. Quanto as características físico-químicas do extrato 

de beterraba com relação as microcápsulas de beterraba houve redução significativa dos sólidos 

solúveis, da betalaína, da capacidade antioxidante, dos carotenoides e do parâmetro de cor a*. A 

vitamina C, os fenólicos, as cinzas, a umidade e o pH se mantiveram constantes. Verificou-se leve 

aumento na acidez e no ângulo Hue. Durante o armazenamento refrigerado observou-se redução 

de todos os parâmetros com exceção da vitamina C. Após 21 dias de armazenamento observou-se 

aumento da permeabilidade da membrana de alginato, acarretando maior migração entre os 

compostos do meio e das microcápsulas. Conclui-se que o processo de gelificação iônica é uma 

tecnologia viável para a desenvolvimento de produtos que mantenham as características 

nutricionais da beterraba e que o tratamento com ácido ascórbico obteve melhores resultados de 

conservação dos compostos bioativos. 

 

 

Palavras-chave: beterraba, compostos bioativos, micoencapsulação. 
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ABSTRACT 

 

 

In the last decade, beet has attracted much attention as a functional food, with important health 

promoting effect. It presents in its composition important bioactive compounds, highlighting the 

betalains, ascorbic acid, carotenoids and phenolic acids. Despite the great nutritional importance, 

the beet is still not very consumed. The encapsulation by ionic gelation has proven to be an effective 

technique for obtaining palatable and nutritious products, masking unwanted flavors and 

preserving nutrients. Considering the above, the objective of the present study was to obtain 

microcapsules of beet extract by the ionic gelation process and verify the stability during 

refrigerated storage. From the beet extract the ionic gelation process was performed, obtaining the 

beet microcapsules and storing them for 28 days in hermetic glass containers at 5 ± 1°C. Analyzes 

of yield, weight, size, color, soluble solids, moisture, ash, acidity, pH, vitamin C, carotenoids, 

phenolics, ABTS and betalainas were performed. Regarding the physicochemical characteristics 

of beet extract with respect to beet microcapsules, there was a significant reduction of soluble 

solids, betalain, antioxidant capacity, carotenoids and color parameter a*. Vitamin C, phenolics, 

ash, moisture and pH remained constant. There was an increase in acidity and Hue angle. During 

refrigerated storage, all parameters except vitamin C were reduced. After 21 days of storage, there 

was an increase in the permeability of the alginate membrane, resulting in greater migration 

between the medium and microcapsule compound. It is concluded that the ionic gelation process 

is a viable technology for the development of products that maintain the nutritional characteristics 

of the beet and that treatment with ascorbic acid obtained better conservation results of the bioactive 

compounds. 

 

 

Keywords: beets, bioactive compounds, micoencapsulation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na última década, a beterraba tem atraído muita atenção como alimento funcional, com 

importante efeito promotor de saúde. É um dos poucos vegetais que contêm um grupo de pigmentos 

altamente bioativos conhecidos como betalaínas (CLIFFORD et al., 2015).  

Mesmo em baixa concentração, as betalaínas, possuem importante ação antioxidante, 

inibindo a peroxiração lipídica e promovendo a proteção das células sanguíneas. Apresenta 

capacidade de ligar-se à molécula de LDL, aumentando sua resistência à oxidação, com redução 

da resposta inflamatória e ação hepatoprotetora (KANNER et al., 2001; TESORIERE et al., 2004; 

GENTILE et al., 2004; GEORDIEV et al., 2010). 

Apesar da grande relevância nutricional a beterraba ainda é pouco consumida, a presença 

de compostos aromáticos lhe confere características indesejáveis, limitando seu uso e consumo. 

No Brasil o per capta médio de consumo está apenas entre 1 a 3 beterrabas por ano (VOLP et al., 

2009; TIVELLI et al., 2011). Dentro desse contexto o desenvolvimento de produtos que além de 

preservar os compostos da beterraba, facilite e incentive seu consumo, é um grande desafio à 

indústria brasileira. 

Atualmente, os consumidores estão mais exigentes em relação a alimentação, procurando 

melhor textura, sabor, qualidade e funcionalidade nos alimentos. O reconhecimento dos grandes 

riscos à saúde relacionados aos maus hábitos alimentares e estilo de vida sedentário impulsionaram 

a busca crescente por produtos alimentares saudáveis e naturais, ricos em compostos bioativos. A 

estratégia de incorporar esses compostos em alimentos e bebidas vem atraindo consumidores, 

ganhando espaço e despertando o interesse da indústria para atender as novas demandas 

(MARTÍNEZ-GONZÁLEZ et al, 2015; PAZ et al., 2015; SINGTHONG et al., 2014).  

A encapsulação é um método eficiente de inserir compostos em alimentos. É uma técnica 

eficaz de preservação, pela qual um composto bioativo é encapsulado com uma fina camada de 

material protetor (biopolímero), proporcionando barreira eficaz contra interações químicas e 

ambientais, até a liberação desejada (CARMO et al., 2015). 

O encapsulamento facilita a manipulação, previne volume e aumenta a vida de prateleira 

dos corantes naturais como betalaínas, melhorando sua estabilidade e promovendo a liberação 

gradual. Facilita também o manuseio de produtos líquidos ou gasosos, que a partir dessa técnica 

permanecem na forma sólida (FANG; BHANDARI, 2010). Possibilita também a separação de 

materiais que reagem entre si; mascara gosto de componentes desagradáveis, suavizando seu sabor; 
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protege contra a luz, água e calor; além de aumentar a vida útil e proteger compostos de valor 

nutricional, evitando a oxidação (FÁVARO-TRINDADE et al., 2008; MIRZAEI, et al., 2012).  

Dessa forma o desenvolvimento de produtos atrativos e que preservem as características 

nutricionais da beterraba é uma possível estratégia para aumentar seu consumo. O objetivo do 

presente estudo é obter microcápsulas de extrato de beterraba pelo processo de gelificação iônica 

e verificar a estabilidade durante o armazenamento refrigerado (5±1°C) por 28 dias.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 

Obter microcápsulas de extrato de beterraba pelo processo de gelificação iônica e verificar 

a estabilidade durante o armazenamento refrigerado (5±1°C) por 28 dias. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar a caracterização físico-química (umidade, pH, °BRIX, cor, acidez, cinzas, 

vitamina C) e quantificar os compostos bioativos (betalaína, carotenoides e fenólicos totais) 

do extrato de beterraba. 

 Encapsular o extrato de beterraba pelo processo de gelificação iônica; 

 Analisar as propriedades físico-químicas e os compostos bioativos das microcápsulas; 

 Analisar a capacidade antioxidante pelo método ABTS. 

 Avaliar a estabilidade das microcápsulas em diferentes meios ácidos (ascórbico e cítrico) e 

avaliar a vida de prateleira, quanto às propriedades físico-químicas e os compostos 

bioativos durante o armazenamento refrigerado (5±1°C) por 28 dias; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Beterraba (Beta vulgaris L.) 

 

A beterraba é originária das regiões de clima temperado da Europa e Norte da África. No 

Brasil é cultivada principalmente no Sul e Sudeste, sendo mais comum o tipo Early Wonder 

(beterraba vermelha ou “de mesa”). Apresenta alta capacidade de cultivo e baixo custo de 

processamento (CLIFFORD et al., 2015; FERREIRA, 2010). Possui teor significativo de vitaminas 

do complexo B e minerais como K, Fe, Cu, Zn e Na (Tabela 1). 

 

Tabela-1: Tabela nutricional da beterraba (Beta vulgaris L.) in natura. 

Componentes 
Unidade 

Teor (em 100g) 

TACO, 2011 TIVELLI et al., 2009 

Calorias (Valor energético) Kcal 49 43 

Água G 86 87,3 

Proteína G 1,9 1,6 

Lipídeos G 0,1 0,1 

Carboidratos G 11,1 9,9 

Fibra alimentar G 3,4 0,8 

Cinzas G 0,9 1,1 

Cálcio Mg 18 16 

Fósforo Mg 19 33 

Ferro Mg 0,3 0,7 

Sódio Mg 10 60 

Potássio Mg 375 335 

Magnésio Mg 24 - 

Manganês Mg 1,23 - 

Cobre Mg 0,08 - 

Zinco Mg 0,5 - 

Vitamina A (Retinol) Mg - 20 

Vitamina B1 (Tiamina) Mg 0,04 0,03 

Vitamina B2 (Riboflavina) Mg - 0,05 

Vitamina B3 (Niacina) Mg - 0,4 

Vitamina B6 (Piridoxina) Mg 0,04 - 

Vitamina C Mg 3,1 10 

 

Além do seu alto valor nutricional, a beterraba é também considerada um alimento 

funcional (CLIFFORD et al., 2016). Os alimentos funcionais são alimentos que quando 

consumidos como parte da dieta, além do fornecimento de nutrientes básicos, apresenta benefícios 

para o funcionamento metabólico e fisiológico, proporcionando melhora à saúde física e mental e 

prevenindo o desenvolvimento de doenças crônico degenerativas (BRASIL, 1999). É 
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frequentemente proposta como um alimento promotor da saúde, que além de estimular o sistema 

imunológico, reduz risco de desenvolver doença cardiovascular (FERREIRA, 2010; CLIFFORD 

et al., 2016).  

Possui importantes compostos bioativos, como betalaínas, fibras, nitrato, ácido ascórbico, 

carotenoides, ácidos fenólicos e flavonoides. Compostos bioativos são substâncias químicas 

benéficas a saúde que são encontradas naturalmente nos alimentos. A Resolução RDC n°. 2, de 07 

de janeiro de 2002, define os compostos bioativos como: além dos nutrientes, substâncias não-

nutrientes, que possuem ação metabólica ou fisiológica específica (BRASIL, 2002; HOLKEN, 

CODEVILHA & MENEZES, 2015). 

Diversos feitos benéficos à saúde humana têm sido associados a esses compostos, incluindo 

atividade antirradical; quimioprevenção a alguns tipos de câncer; proteção contra o estresse 

oxidativo e doenças correlacionadas, como a obesidade; além de efeito vasoprotetor, redução da 

pressão arterial aguda e benefícios gastrointestinais (KANNER et al., 2001; TESORIERE et al., 

2004; CLIFFORD et al., 2015). 

O suco de beterraba é capaz de reduzir os danos oxidativos ao DNA, lipídios e proteínas 

estruturais (in vitro), possivelmente pela eliminação de espécies radicais (DALLA COSTA, 2015). 

Sua capacidade antioxidante, em ensaios foi muito superior à de sucos vegetais mais conhecidos, 

como tomate e cenoura, e sucos de frutas, como laranja e abacaxi, sendo apenas o suco de romã 

superior em capacidade antioxidante no ensaio FRAP (CLIFFORD et al., 2015). 

Dessa forma, o consumo de beterraba e subprodutos pode servir como uma estratégia útil 

para reforçar as defesas antioxidantes endógenas, ajudando a proteger componentes celulares dos 

danos oxidativos (CLIFFORD et al., 2015; VOLP et al., 2009). 

O desenvolvimento de produtos de beterraba é um grande desafio à indústria brasileira de 

alimentos, pois apesar da grande relevância nutricional observada nos últimos anos, seu consumo 

ainda não é habitual à população brasileira, possivelmente devido seu característico “odor terroso”, 

proveniente de compostos aromáticos como geosmim e pirazinas, que conferem aspectos 

indesejáveis e limitando seu uso (TIVELLI et al., 2011; VOLP et al., 2009). 

Segundo Tivelli et al. (2011), o Centro-Oeste é a região brasileira de maior consumo da 

beterraba, com per capta anual médio de 0,71 kg. A região Sul aparece em segundo lugar (0,60/per 

capta anual), seguida das regiões Sudeste (0,44kg/per capta anual), Norte (0,30kg/per capta anual) 
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e Nordeste (0,25kg/per capta anual). Sendo o peso médio de uma beterraba 250g, esses valores de 

consumo estão muito aquém de uma ingestão habitual adequada (Figura 1). 

 

Figura 1 – Distribuição de média de consumo anual per capta de beterraba por região brasileira 

 

 

Fonte: autor da pesquisa 

 

Dentro desse contexto, observa-se a necessidade de elaborar produtos derivados de 

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

especialmente os compostos bioativos. A encapsulação por gelificação iônica é uma técnica que 

além de preservar os compostos, obtém um produto palatável e visualmente atrativo (LEON et al., 

2009; SANTOS, 2012). 

 

3.2 Compostos Bioativos 

3.2.1 Betalaína 

 

As betalaínas derivam da ordem de plantas Caryophyllales e são categorizadas como 

betacianinas, responsáveis pela cor vermelha/violeta, e betaxantinas, responsáveis pela cor amarela 

(CLIFFORD et al., 2016). São compostos hidrossoluveis encontrados nos tecidos de beterrabas. 

Foram denominadas incorretamente por muitos anos pela bibliografia antiga como antocianinas 

nitrogenadas. Entretanto observou-se, posteriormente, que além de tratar-se de pigmentos distintos, 

são mutualmente exclusivos, não sendo encontrados concomitantemente na mesma planta 

(SCHIOZER & BARATA; 2013; VITTI; 2003a). 
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São conhecidos cerca de 70 tipos diferentes de betalaínas, apresentando a mesma estrutura 

básica com ácido betalâmico (Figura 2), onde o R pode ser hidrogênio ou compostos aromáticos, 

determinando assim sua classificação (SCHIOZER & BARATA; 2013; VITTI; 2003b). 

As betacianinas podem ser classificadas por sua estrutura química em quatro tipos: 

betanina, amarantina, gonferina e bougainvilina. São descritos aproximadamente 50 tipos de 

betacianinas (vermelhos) e 20 tipos de betaxantinas (amarelos). A beterraba contém ambos os 

corantes, cerca de 75-95% de betacianina (betanina) e aproximadamente 95% de betaxantina 

(vulgaxantina I) (VOLP et al., 2009). 

 

Figura 2 – Estrutura da Betalaína 

 

 

Fonte: Volp et al. (2009) 

 

Segundo Nilson (1973) o teor de betacianina varia de 45-210 mg/100g e de 20-140mg/100g 

para betaxantinas em beterrabas intactas, entretanto esses pigmentos são facilmente perdidos. 

Algumas estratégias podem ser empregadas, como a adição de ácido ascórbico, na concentração 

de 400mg/L, que segundo Salgado (1997) melhora sua estabilidade. Assim como a adição de ácido 

cítrico, que obteve efeito semelhante, na concentração de 1500mg/L (ATTOE & ELBE, 1985; 

VITTI, 2003b). 

Em relação à estabilidade, Schiozer & Barata (2013) explica que a degradação térmica da 

betalaína segue, em geral, uma cinética de primeira ordem entre pH 3 e 7. Em termos de tempo de 

meia vida, a sua estabilidade é superior entre pH 5 e 6, na presença de oxigênio, e entre pH 4 e 5, 

na ausência de oxigênio. Temperaturas elevadas, presença de luz e oxigênio são alguns dos fatores 

que podem destruir esse pigmento (VOLP et al., 2009; SCHIOZER & BARATA, 2013). 

Apresentam elevada capacidade antioxidante e anti-inflamatória, o que indica uma possível 

utilização da beterraba em patologias clínicas caracterizadas por estresse oxidativo e inflamação 
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crônica, como doenças do fígado e artrite. O extrato de beterraba, particularmente as betaninas, 

devido as suas propriedades antioxidantes, demonstrou atuar também na prevenção de alguns tipos 

de câncer. Outras propriedades funcionais das betalaínas incluem atividades antivirais e 

antimicrobianas (DALLA COSTA, 2015; VOLP et al., 2009; CLIFFORD et al., 2015; KLUGE & 

PRECZENHAK, 2016). 

São consideradas um dos mais importantes corantes naturais, entretanto, seus efeitos à 

saúde ainda são pouco esclarecidos em comparação a outros corantes naturais, como carotenoides 

e antocianinas. Além dos inúmeros benefícios à saúde, as betalaínas podem ser utilizadas na 

indústria alimentícia como corante natural, entretanto seu uso é limitado pela instabilidade diante 

de fatores como: pH, temperatura, oxigênio, luz, atividade de água, presença de contaminantes 

metálicos, entre outros (KANNER et al., 2001; FERREIRA, 2010; KLUGE & PRECZENHAK, 

2016). 

O emprego de técnicas como a gelificação iônica, melhora a estabilidade do pigmento 

betalaína e possibilita a utilização desse composto em diversos produtos alimentícios, favorecendo 

assim o seu consumo e consequentes benefícios à saúde. 

 

3.2.2 Ácido Ascórbico 

 

O ácido ascórbico (vitamina C), uma lactona sintetizada a partir da oxidação da glicose e 

derivada do ácido gulônico, é uma vitamina hidrossolúvel, muito sensível a degradação por 

oxidação. Desempenha diversas funções, entre elas: antioxidante usado como ingrediente ou 

aditivo, além de trazer benefícios a saúde, na formação de colágeno, previne resfriado, escorbuto, 

anemia, doença obstrutiva pulmonar, doença cardíaca, controla os sintomas da asma, cura catarata 

reduz risco de câncer, fortalecimento da imunidade entre outros (COMUNIAN et al., 2013; EFSA, 

2013; FATA et al., 2017; SCHLUETER; JOHNSTON, 2011; VALDÉS, 2006).  

 A ingestão de ácido ascórbico está associada a diversas funções fisiológicas, tais como: 

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

tirosina e na neoglucogênese; participação no metabolismo do ferro; conversão de ácido fólico em 

folínico; proteção de polimorfonuclear; hidroxilação de lisina e prolina, síntese de catecolaminas; 

cofator de enzimas que participam na formação de alguns neurotransmissores, colágeno e L-

carnitina (EFSA, 2013; FATA et al., 2017; VALDÉS, 2006). 
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Por ser um composto muito instável e facilmente degradado, é um marcador de qualidade 

sensorial e nutricional. Os principais fatores de degradação são a alta sensibilidade ao calor, elevada 

concentração de oxigênio que pode levar a oxidação, pH (alcalino), íons metálicos, atividade da 

água (LI & SCHELLHORN, 2007; VALDÉS, 2006; BOSCH et al., 2013). 

O ácido ascórbico apresenta elevada atividade antioxidante, sendo considerado a primeira 

linha de defesa contra radicais livres derivados do oxigênio, participa também da produção de 

hormônios e anticorpos, formação de tecido conjuntivo, biossíntese de aminoácidos e prevenção 

de escorbuto, sendo importante agente antioxidante (BENDICH & LANGSETH, 1995). 

O ácido ascórbico é uma vitamina hidrossolúvel facilmente oxidada na presença de íons 

metálicos, calor luz ou em condições levemente alcalinas (pH acima de 6) com perda parcial da 

atividade vitamínica. Sendo essa uma vitamina altamente degradável, quando comparada com 

outras vitaminas, a utilização de técnicas como a encapsulação por gelificação iônica é uma 

possível estratégia para preservação da mesma, possibilitando a manutenção de sua propriedade 

antioxidante, acarretando assim, inúmeros benefícios a saúde (RIBEIRO & SERAVALLI, 2007; 

OLIVEIRA et al; 1999). 

 

3.2.3 Compostos fenólicos e Carotenóides 

 

Compostos fenólicos e carotenoides são importante compostos bioativos que participam da 

defesa contra o estresse oxidativo. Diversos alimentos possuem esses compostos, entre eles a 

beterraba, apresentando elevada atividade antioxidante e tornando-se alimento funcional 

promissor, que quando incorporado em outros alimentos agrega valor nutricional. A bioativação 

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

em outros que não os possuem (MORAIS et al., 2015; PAZ et al., 2015). 

Os carotenoides são importantes compostos antioxidantes, combatendo o estresse oxidativo 

e impedindo o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Evitam a formação de catarata e 

atuam melhorando o sistema imunológico (KULCZYŃSKI et al., 2017). 

Os compostos fenólicos são denominados metabólicos secundários, presente em frutas e 

vegetais que exercem importante atividade antioxidante. Seu consumo tem sido associado a 

melhora de doenças cardiovasculares, artrite, inflamação crônica e cânceres. Dentre os benefícios 

a saúde, encontram-se: agentes antioxidantes, anti-inflamatórios, antimicrobianos, 
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anticancerígenos, antitrombóticos, antialergênicos, imunomoduladores, cardioprotetores e 

analgésicos (SINGH et al., 2017). 

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

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

são os que mais contribuem para as características antioxidantes. As cores intensas das hortaliças 

representam as boas fontes de fenólicos, incluindo os flavonoides e os carotenoides (VOLP et al., 

2008; RAMOS, 2015; LIN & TANG, 2007). 

É reconhecido que fenólicos, vitamina C e carotenóides, possuem importantes propriedades 

antioxidante e a ingestão de alimentos que contenham essas substancias são importantes no 

combate aos danos oxidativos. Sendo facilmente degradados por fatores ambientais, o 

desenvolvimento de produtos que preservem esses compostos, mantendo seus benefícios a saúde e 

ofertando alimentos funcionais com boa estabilidade e biodisponibilidade, são de extrema valia 

para indústria alimentícia. (GIAMPIER, et al.; 2014). 

Desta forma, reafirma-se a encapsulação do extrato de beterraba como possível estratégia 

para preservação dos compostos bioativos e capacidade antioxidante, desenvolvendo um produto 

com características nutricionais semelhantes ao extrato de beterraba. 

 

3.3 Encapsulação por Gelificação Iônica 

 

O desenvolvimento de novos produtos que aumentem a vida de prateleira, conservando as 

características naturais e tornando seu consumo mais prático por meio de tecnologias de baixo 

custo, diversifica a oferta de derivados de alimentos naturais, criando oportunidade para pequenas 

agroindústrias participarem do mercado, escoando a produção de pequenos agricultores familiares 

e gerando emprego e renda (XAVIER et al., 2016). 

Por outro lado, com a industrialização da técnica de gelificação iônica na gastronomia 

molecular, torna-se possível ampliar as formas de consumo de frutas e hortaliças mantendo suas 

características naturais, agregando valor ao produto (OLIVEIRA, 2011; PAGANI et al., 2014). 

A encapsulação é uma técnica em que um composto bioativo é encapsulado por um 

biopolímero, melhorando sua estabilidade. Permite recobrir partículas ou pequenas gotas de 

material líquido ou gasoso, formando pequenas microcápsulas que podem liberar seu conteúdo em 

condições específicas e/ou taxas controladas. Alguns de seus objetivos consistem na possibilidade 

de separar materiais que reagem entre si, controlar a liberação do material, mascarar gosto de 
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componentes amargos, proteger contra a luz, água, e calor, além de aumentar a vida útil e proteger 

compostos de valor nutricional (FÁVARO-TRINDADE et al., 2008; MIRZAEI et al., 2012). 

O encapsulamento promove a manipulação mais fácil, previne volume e aumenta a vida de 

prateleira dos corantes naturais como betalaínas. Tem sido utilizado na indústria alimentar como 

uma forma de proporcionar aos ingredientes líquidos e sólidos uma barreira eficaz contra interações 

ambientais e/ou químicas, até a liberação desejada (CARMO et al., 2015). Promovendo um 

aumento na vida útil do produto e a liberação gradual do material encapsulado. Além disso, facilita 

o manuseio de produtos líquidos ou gasosos, que a partir dessa técnica permanecem de forma sólida 

(FANG; BHANDARI, 2010). 

O processo de produção de microcápsulas por gelificação iônica é uma técnica emergente, 

simples e de baixo custo, na qual se pode encapsular um alimento dentro de uma membrana de gel 

formada pela reação de um hidrocolóide com uma solução iônica, que resulta na obtenção de um 

produto na forma de esfera de sabor e textura diferenciados (PAGANI et al., 2014; MUKAI-

CORREA et al., 2005). As microcápsulas podem apresentar diferentes tamanhos e formatos, desde 

frações de mícron até alguns milímetros, dependendo dos materiais e métodos utilizados em sua 

preparação. O material externo é denominado agente encapsulante, enquanto o ingrediente interno 

é o material ativo (CHAMPAGNE, 2007; FÁVARO-TRINDADE et al., 2008).  

Pasin et al. (2012) relatam a importância da encapsulação para a proteção de compostos 

bioativos nutracêuticos, evitando sua degradação proveniente da oxidação e hidrólise dos 

compostos, a fim de manter as propriedades funcionais dos produtos. A bioactivação de produtos 

pode ser realizada adicionando alimentos ricos em compostos bioativos em outros alimentos, onde 

os compostos não são encontrados. 

Esse processo ocorre por meio da migração e/ou interação entre componentes de matrizes 

alimentares, pode ocorrer mais rapidamente ou mais lentamente, o que dependerá composição dos 

alimentos estudados (MORAIS et al., 2015). Dessa forma, a encapsulação do extrato de beterraba 

pode ser uma excelente estratégia para desenvolvimento de produtos de beterraba, visando aumento 

do consumo e preservação de suas características funcionais. 

No processo de encapsulação podem ser utilizados diversos agentes encapsulantes para 

revestimento dos compostos bioativos (AZEREDO, 2005). No entanto, o encapsulante ideal deve 

ter baixa viscosidade em concentrações elevadas; não ser reativo com o material a ser encapsulado; 

ser de fácil manipulação durante o processo, ter baixa higroscopicidade para facilitar a manipulação 
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e evitar aglomeração; deve ter habilidade de selar e segurar o material ativo dentro da estrutura da 

cápsula e ter habilidade para dispersar ou emulsificar e estabilizar o ingrediente ativo 

(CHAMPAGNE, 2007). 

Na gelificação iônica, é possível utilizar diversos tipos de hidrocolóides, seja de origem 

vegetal, animal ou microbiano. Um hidrocolóide é um polímero de polissacarídeos que pode 

dissolver ou dispersar na água para dar origem a soluções ou dispersões viscosas e/ou à formação 

de géis. São usados como aditivos garantindo a uniformidade, consistência da textura e realçando 

a palatabilidade e aspeto visual do produto final, permitindo ainda uma maior vida útil do produto. 

A maioria dos polissacarídeos usados como gelificantes em alimentos é extraída de plantas e de 

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

Dentre os hidrocolóides, o alginato destaca-se pelo seu emprego em diversos sistemas 

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

quais os géis são formados termicamente (FONTES, 2005). O alginato é um dos hidrocolóides que 

mais vem sendo utilizado na indústria alimentícia, além de possuir boa estabilidade na produção 

de alimentos, é capaz de reter água formar filmes e géis termoestáveis, espessar, estabilizar e formar 

emulsões (FONTES, 2005; SANTOS, 2012). Extraídos de algas marinhas marrons da classe 

Phaeophyceae, estão presentes nas paredes celulares e espaços intermoleculares e são responsáveis 

pela flexibilidade das plantas, podendo ser amplamente encontrado na natureza (PENNA, 2004; 

SANTOS, 2012).  

A principal forma comercial do alginato é o sal de sódio, suas soluções apresentam alta 

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

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

alginato deve reagir com íons metálicos, como o cloreto de cálcio, proporcionando uma ligação 

entre cadeias lineares, onde é formada uma gelatina insolúvel em forma de esfera (SIMPSON, 

2003). 

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

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

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

das propriedades do gel (PAULO et al., 2009; PASIN et al., 2012). 
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O alginato de sódio, quando comparado com outros sais de alginato, é mais utilizado como 

agente encapsulante, devido à sua alta solubilidade em água fria e característica de transição sol-

gel de forma instantânea e irreversível diante dos íons cálcio (FUNAMI et al., 2009). 

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

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

massa e firmeza e inferiores em adesividade do que menores concentrações deste composto. Já o 

cloreto de cálcio, concentrações maiores deram origem a esferas mais firmes e com maior 

adesividade. 

A utilização de alginatos destaca-se não apenas por seu uso comercial na indústria 

alimentícia, mas como fator promotor de saúde, promovendo redução dos níveis de açúcar e 

colesterol no sangue, devido as suas fibras, bem como pela sua capacidade de prolongar a vida útil 

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

produto final que protege os compostos bioativos nutracêuticos dos alimentos encapsulados de 

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

destes compostos e preservando os alimentos durante o processamento e armazenamento (PASIN 

et al., 2012; MORAIS et al., 2015). 

No estudo de Pagani et al. (2014) foram desenvolvidas microcápsulas de mamão por 

gelificação iônica com alginato de sódio, resultando em um produto com boas características 

nutricionais, físico-químicas e microbiológicas, mesmo após 21 dias em expositores a 5±1°C, 

tornando assim, viável sua comercialização e utilização. Xavier et al. (2016), em seu trabalho com 

gelificação iônica de polpa de maracujá, demonstrou bons resultados durante o armazenamento 

refrigerado a 5±1°C por 21 dias. Oliveira (2011), demonstrou que a encapsulação de polpa de 

mamão é uma estratégia eficaz para conservação dos compostos bioativos. No estudo de Morais et 

al. (2017), com encapsulação de polpa de murici, foram obtidas microcápsulas com importantes 

características nutricionais. 

Passos (2017), por meio da encapsulação de polpa de tomate, observou que a gelificação 

iônica, além de preservar os compostos bioativos, é uma estratégia interessante para o 

enriquecimento de outros produtos (azeite) através da migração desses compostos. Morais et al. 

(2016) utilizou microcápsulas de maracujá-azedo como estratégia para bioativação da água mineral 

gasificada, obtendo uma água bioativada, com qualidade microbiológica. Morais et al. (2014), em 
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seu estudo com cambuí, observou preservação da vitamina C, e conservação dos carotenoides, 

durante o armazenamento refrigerado a 5±1°C por 10 dias. 

Diante do exposto observa-se que a encapsulação apresenta grande potencial para agregar 

valor nutricional a alimentos e preservar suas características bioativas. Sendo a beterraba 

importante alimento funcional, porém facilmente oxidado, a obtenção de microcápsulas é uma 

possível estratégia para conservação de seus benefícios, aprisionando seus compostos bioativos em 

um veículo para conferir proteção contra a oxidação e degradação durante o armazenamento 

(KRISHNAN et al., 2005). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Matéria-prima  

 

As beterrabas, originárias de Irecê-BA, colhidas com 90 dias, foram adquiridas na Central 

de Abastecimento do Estado de Sergipe (CEASA), na cidade de Aracaju. Foram selecionadas as 

beterrabas com coloração uniforme, cascas integras e tamanho médio de 255g. 

A higienização ocorreu em água corrente e posterior imersão em solução sanitizante 

(hipoclorito de sódio) de 200 ppm por 15 minutos (SILVA, et al., 2016). Terminado o tempo, foram 

retiradas do recipiente e imersas em outro recipiente com água destilada por 5 minutos, para retirar 

o excesso de sanitizante (Figura 3). Após a sanitização, as beterrabas foram fracionadas e 

processadas em centrífuga juicer Mondial® 300W para obtenção do extrato concentrado (Figura 

4). 

 

Figura 3 – Higienização e fracionamento das beterrabas. 

 

 

Fonte: autor da pesquisa 

 

Figura 4 – Centrífuga tipo juicer e extrato de beterraba 

 

Fonte: autor da pesquisa 
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4.2 Gelificação iônica do extrato de beterraba 

 

As microcápsulas de extrato de beterraba foram obtidas por meio do método de gelificação 

iônica. Para tal o processo foi utilizada a técnica de gotejamento (Figura 5). 

Foram feitas duas soluções: solução 1 – foi preparada uma solução composta de alginato 

de sódio e extrato de beterraba com concentração 1,8%, utilizou-se um homogeneizador Marca 

Philips, Modelo RI1341 com potência de 300 Watts para a diluição da solução 1; para a solução 2 

– foi preparada uma solução aquosa com concentração de 1% de cloreto de cálcio, sob agitação 

manual, para diluição.   

A solução 1 foi sugada por uma seringa de 60 mL e gotejada sobre a solução 2 (Figura 6). 

Depois de formadas, as microcápsulas (Figura 7) ficaram em repouso na solução 2 por 

aproximadamente 1 minuto, tempo observado previamente para solidificação da esfera, e com o 

auxílio de peneira, foram drenadas e imersas em recipiente com água destilada para a retirada de 

possíveis resíduos da solução 2. 

 

Figura 5 – Esquema da gelificação iônica por gotejamento. 

 

 

Fonte: Pagani et al. (2014) 
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Figura 6 – Gotejamento do extrato de beterraba com alginato de sódio na solução de cloreto de cálcio. 

 

 

Fonte: autor da pesquisa 

 

Figura 7 – Microcápsulas de extrato beterraba obtidas pelo processo de gelificação iônica. 

 

  

Fonte: autor da pesquisa 
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4.3 Armazenamento 

 

Após a lavagem e drenagem, amostras de 50g de microcápsulas foram armazenadas em três 

diferentes tratamentos: Controle: Padrão – apenas as microcápsulas; Tratamento 1: 20ml de 

Ácido ascórbico (0,04% - pH 4,57) e Tratamento 2:  20ml de Ácido cítrico (0,15% - pH 3,84). O 

armazenamento ocorreu em recipiente de vidro com tampa hermética com capacidade de 50 ml à 

temperatura de refrigeração (5±1°C) por 28 dias. As amostras foram analisadas em triplicatas e 3 

repetições, em 5 pontos (0, 7, 14, 21 e 28 dias) e intervalos de 7 dias. 

 

4.4 Análises Físico-Químicas  

 

Foram efetuadas análises para caracterização físico-química das microcápsulas de 

beterraba. Esta caracterização teve como finalidade avaliar os componentes nutricionais das 

microcápsulas. 

 

4.4.1 Rendimento 

 

O rendimento foi obtido pesando o extrato da beterraba antes do processamento e as 

microcápsulas após serem processadas, calculando-se a razão entre a diferença multiplicada por 

100 (OLIVEIRA, 2011). 

 

Rendimento = __Peso das microcápsulas     *100                                                         (Equação 1) 

            Peso do Extrato de beterraba 

 

4.4.2 Análise do Tamanho das Microcápsulas 

 

O tamanho das microcápsulas de beterraba foi avaliado utilizando um micrometro digital 

Pantec®. 

 

4.4.3 Análise do Peso das Microcápsulas 

 

Para mensuração do peso, foi utilizada a balança digital de capacidade de 0,001g – 30g.  
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4.4.4 Teor de Umidade  

 

O teor de umidade foi determinado pelo método de secagem direta em estufa a 105ºC até 

peso constante, seguindo o método 012/IV do Instituto Adolfo Lutz (2005). A amostra foi pesada 

em balança analítica (Tecnal) com precisão 10-4 kg. Os resultados foram expressos em percentual. 

 

4.4.5 Cinzas ou minerais 

 

Foi utilizado o método de incineração em mufla segundo metodologia descrita pelo método 

900.02 da Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists – 

AOAC (1996). As pesagens foram realizadas em balança analítica (Tecnal) com precisão 10-4 kg 

até a obtenção de peso constante. Os resultados foram expressos em percentual. 

 

4.4.6 pH  

 

Para determinação do pH foi utilizado o método Potenciométrico seguindo metodologia do 

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

modelo MPA-210, calibrado com soluções-tampão nos pHs 4 e 7 a 20°C. Foram pesados 5g da 

amostra que foram diluídos com o auxílio de 50mL de água, foi observada a leitura do pH dada 

pelo aparelho. 

 

4.4.7 Acidez  

 

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

com NaOH 0,1M de acordo com o método Nº 22.058 da AOAC (1984) e expressa em porcentagem 

de ácido cítrico. 

 

 

4.4.8 - Sólidos Solúveis (°Brix) 

 

Para a determinação de sólidos solúveis foi avaliada em refratômetro Abbé de bancada 

(Biobrix) e o resultado expresso em ºBrix. 
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4.4.9 Cor 

 

As leituras da cor foram obtidas com a utilização do colorímetro Color Meter Minolta 200b. 

Neste sistema de representação de cor, os valores L*, a* e b* descrevem a uniformidade da cor no 

espaço tridimensional, em que o valor L * corresponde a quão claro e quão escuro é o produto 

analisado (0: preto; 100: branco). Os valores de (a*) correspondem à escala do verde ao vermelho 

(a* negativo, verde; a* positivo, vermelho) e os valores de (b*) correspondem à escala do azul ao 

amarelo (b* negativo, azul; b* positivo, amarelo). O ângulo Hue (ho) é o ângulo formado entre a* 

e b*, indicando a saturação da cor do objeto. Pode variar de 0 a 360º, sendo que: 0º corresponde à 

cor vermelha, 90º ao amarelo, 180º ao verde e 270º ao azul. De acordo com o sistema CIELAB, se 

o ângulo estiver entre 0° e 90°, quanto mais próximo ao 0º mais vermelho, e quanto mais próximo 

ao 90º mais amarelo (Figura 8). 

 

Figura 8 – Parâmetros de cor segundo método CIELAB 

 

 

Fonte: Zielnik (2006) 
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4.5 Análise dos Compostos Bioativos 

4.5.1 Teor de Betalaína (Betanina) 

 

Para quantificação das betalaínas, foi utilizada a metodologia de Giusti & Wrolstad (2001) 

adaptada, onde a leitura foi realizada na faixa de 520nm (referente à betanina). Os cálculos foram 

realizados de acordo com a equação 2 e o resultado foi expresso em mg/100g de amostra. 

 

Bc = A x FD x( PM / ε) x 100                                                                       (Equação 2) 

 

Onde: 

Bc = equivalente em betanina (mg / L) 

A = λmax a 520 nm 

Fator de Diluição (FD) = 10 

PM = peso molecular da betanina (550 g / mol) 

ε = coeficiente molar de excitação da betanina (60.000 L / mol.cm) 

100 = Correção para mg 

 

4.5.2 Carotenoides 

 

Para análise de carotenoide foram pesadas 2g da amostra e transferida para um almofariz. 

Foi adicionado ao almofariz 0,2g de carbonato de cálcio e 7 ml de acetona a 80% com posterior 

homogeneização. O extrato foi filtrado diretamente no balão volumétrico de 25 mL envolto por 

papel alumínio.  O resíduo do papel de filtro foi lavado 2 vezes com acetona a 80% e completado 

o volume com acetona a 80%. 

Os teores de carotenoides foram avaliados seguindo o método proposto por Lichtenthaler 

(1987). O teor de Carotenoides foi estimado a partir da leitura do extrato filtrado em 

espectrofotômetro a 646,8 e 663,2 e 470nm e os resultados expressos em µg/g de carotenoides.  A 

concentração foi estimada de acordo com as seguintes equações:  

 

Clorofila a (Ca) = 12,25 x A663,2 – 2,79 x A646,8                                          (Equação 3) 

Clorofila b (Cb) = 21,50 x A646,8 – 5,10 x A663,2                                          (Equação 4) 

Carotenoides = [1000 x A470 – ( 1,82 x Ca – 104,96 x Cb)]/ 198                   (Equação 5) 

 



30 
 

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

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

(LICHTENTHALER,1987). 

 

4.5.3 Obtenção dos extratos para análise da Atividade Antioxidante e Compostos Fenólicos 

 

As extrações foram realizadas na proporção 1:10 (amostra:solvente), utilizando álcool 

metílico PA como solvente. Para a preparação dos extratos, as amostras foram homogeneizadas em 

Erlenmeyer usando o agitador magnético durante 4 hora, seguida de filtração à vácuo em filtro de 

funil Büncher. O extrato foi submetido a evaporação para separação da fase alcoólica em rota-

evaporador. 

a) ABTS: A análise antioxidante pelo ensaio de ABTS foi realizada baseada na metodologia 

de Rufino et al. (2007) com adaptações, realizando a determinação direta através da inserção dos 

resultados diretamente na curva do ABTS. As soluções estoque empregadas foram ABTS 7,0 mM 

e persulfato de potássio 140mM.  A solução trabalho foi obtida a partir da mistura das duas soluções 

estoques (88µL persulfato de potássio e 5,0mL de ABTS) esta mistura foi armazenada por 16 horas 

em ambiente para reagir. Depois de decorrido este tempo, 1,0mL desta mistura foi diluída com 

etanol até obter uma absorbância de 0,70nm ± 0,05 nm a 734nm em espectrofotômetro. 30 µL das 

amostras foram adicionadas para reagir com 3,0mL da solução, em seguida homogeneizada e após 

6 minutos, foi feita a leitura da absorbância em 734nm usando o espectrofotômetro UV (Modelo 

UV-2601 Rayleígh). A curva padrão de Trolox nas concentrações de 100 e 2000 µmol/L foi 

empregada para obtenção dos resultados. Os resultados foram expressos em µmol de Trolox 

equivalente (TE)/g. 

 

b) Compostos Fenólicos Aparentes: Em 250 μL do extrato foi adicionado 250 μL do 

reagente Folin-Ciocalteu (diluído 1:1), posteriormente submetido a agitação em vortex e em 

seguida adicionado 500 μL de solução saturada de carbonato de sódio e 4ml de água destilada. Os 

tubos foram agitados em vortex e mantidos a temperatura ambiente e proteção da luz durante 25 

minutos e em seguida centrifugados durante 10 minutos a 3000rpm. Para o branco foi utilizado 250 

μL no lugar da amostra nas mesmas condições. Medido em absorbância de 725nm em 
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espectrofotômetro (KIM, JEONG & LEE, 2003). Os resultados foram expressos em mg de ácido 

gálico equivalente (mg/GAE). 

 

4.5.4 Vitamina C (Ácido ascórbico) 

 

Os teores de vitamina C foram avaliados seguindo o método proposto por Oliveira et al. 

(2010) e expressos em mg/g. 

Utilizou-se 0,5 g de amostra homogeneizada em 50 mL de ácido metafosfórico 1%. Esta 

solução foi centrifugada por 5 minutos a 3000 rpm, e o sobrenadante resultante foi usado para 

titular uma solução de 2 mL de indicador DCFI (50 mg de DCFI e 20 mg de bicarbonato de sódio 

em 100 mL de água destilada) e 18 mL de água destilada. O ponto final da titulação foi definido 

no momento em que a solução titulada apresentou coloração idêntica à solução titulante (amostra 

diluída em ácido metafosfórico e centrifugada), reservando-se um período de 15 segundos para a 

confirmação do ponto de viragem. 

Para o cálculo da quantidade de AA presente na amostra, foi aplicada a seguinte equação: 

                                                               (Equação 6) 

Em que: 

“C” é a quantidade de AA (mg) presente em 100 g de amostra,“p” é o volume (mL) gasto de solução 

padrão de AA, cuja concentração é “c” (mg.mL–1) na padronização do DCFI. “V” é o volume 

(mL) de extrato de amostra utilizado durante a titulação e “m” é a quantidade de amostra utilizada 

na extração. 

 

4.6 Delineamento Experimental e Análise Estatística 

 

Na primeira etapa deste trabalho, foram realizados ensaios exploratórios para determinação 

da melhor metodologia para análise das betalaínas. 

O experimento foi realizado segundo o delineamento inteiramente casualizado (DIC) com 

dois tratamentos (ácido cítrico e ácido ascórbico) e o controle. Para detecção das diferenças entre 

tratamentos e o controle em função do tempo foi utilizado o delineamento fatorial cruzado. Foram 

realizadas três repetições em triplicata e os dados expressos como médias para melhor precisão dos 
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resultados das análises. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), 5% de 

probabilidade, utilizando o software ASSISTAT (Assistência Estatística), versão 7.7, beta.  

Aplicou-se o teste de Tuckey, a 5% de probabilidade, para detecção de diferenças de médias entre 

o extrato e as microcápsulas processadas. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O rendimento em microcápsula de beterraba foi de 65% em relação ao extrato. Observando 

estudos semelhantes com gelificação de polpa de fruta observou-se valores próximos, embora 

ligeiramente superiores. O estudo de Xavier (2014) com gelificação iônica de polpa de maracujá 

obteve 70% de rendimento e o estudo de Oliveira (2011) com a gelificação iônica da polpa de 

mamão obteve 75,95%. Essa leve diferença deve-se, possivelmente, a não utilização de água para 

produção do extrato concentrado, diferentemente dos estudos supracitados onde houve a utilização 

de água para produção da polpa. 

O presente estudo observou peso e tamanho médio de 0,0012g e 3,88mm, respectivamente, 

caracterizando-se assim como microcápsulas, segundo o estudo de Baker (1986) que classifica as 

cápsulas pelo tamanho em 3 categorias: macro- (>5000 µm), micro- (0,2-5000 µm) e nanocápsulas 

(<0,2 µm). 

A Tabela 2 apresenta os resultados das análises físico-químicas do extrato e das 

microcápsulas de beterraba para comparação das mudanças ocorridas após o processamento. 

 

Tabela 2 – Caracterização físico-química do extrato e das microcápsulas de beterraba 

PARÂMETRO Extrato Microcápsulas  

Acidez (g ácido cítrico/100g) 0,053 ± 0,008b 0,083 ± 0,001ª 

Ph 5,920 ± 0,010ª 5,970 ± 0,050ª 

Umidade (%) 93,013 ± 0,130ª 92,697 ± 0,270ª 

Cinzas (%) 5,840 ± 1,820ª 5,939 ± 2,120ª 

Sólidos Solúveis (ºBrix) 7,33 ± 0,070a 4 ± 0,000b 

Ácido ascórbico (Vitamina C) (mg/100g) 63,295 ± 2,090ª 63,567 ± 1,260ª 

Fenóis (mg GAE/g) 82,391 ± 17,356ª 64,952 ± 6,143a 

Carotenoides (µg/g) 155,614 ± 6,307a 31,028 ± 4,374b 

ABTS (µmol TEAC/g) 205,080 ±13,760a 138,287 ± 13,460b 

Betalaína (mg/100g) 176,04 ±1,21a 131,340 ±11,77b 

Cor   

L* 26,633 ±3,730ª 26,800 ± 3,250ª 

a* 2,633 ± 0,260ª 1,600 ± 0,260b 

b* 10,567 ± 0,210ª 10,567 ± 0,520ª 

c* 10,867 ± 0,550ª 10,530 ± 0,210ª 

H 76,033 ± 2,570b 81,267 ± 1,860ª 

As médias na mesma linha seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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Observando os resultados obtidos na Tabela 2, é possível verificar que para a maioria dos 

parâmetros não foram observadas diferenças significativas entre o extrato e as microcápsulas. 

O teor de umidade observado tanto no extrato (líquido) quanto nas microcápsulas (sólido) 

foram muito próximos, apesar da diferença física entre ambos. Morais et al. (2017) em seu estudo 

de gelificação com polpa de murici também observou dados semelhantes e atribuiu tal resultado a 

deficiência do processo de drenagem, uma vez que durante as etapas do processamento as 

microcápsulas são imersas em água para retirada do excesso de cloreto. 

Em relação ao teor de cinzas, também não foram observados resultados estatisticamente 

diferentes entre extrato e microcápsulas de beterraba. Morais et al. (2015) e Oliveira (2011) 

observaram, em seus estudos de gelificação iônica, resultados levemente superiores para as 

microcápsulas, o que também foi encontrado no presente estudo. Os autores atribuem tal fato à 

incorporação da película de alginato, rica em fibras, formada durante a gelificação iônica (PASIN 

et al., 2012). 

Os dados médios de pH foram de 5,92 para o extrato e 5,97 para a microcápsulas, sendo 

estes bastante semelhantes. A constância do pH é de extrema importância para estabilidade da 

betalaína, visto que a manutenção de suas características depende da faixa de pH (excelente 

estabilidade entre pH 4 e 5 na ausência de oxigênio, e entre pH 5 e 6 e presença de oxigênio) 

(VOLP et al., 2009; SCHIOZER & BARATA, 2013). 

Em relação ao °Brix, as microcápsulas apresentaram valores inferiores em relação ao 

extrato, resultados semelhantes foram encontrados nos estudos de Morais et al. (2015), Silva et al. 

(2012) e Oliveira (2011), com encapsulação por gelificação iônica de maracujá, melancia e mamão, 

respectivamente. O que pode ser justificado pela possível perda de sólidos solúveis durante a 

imersão na solução de cloreto de cálcio e depois em água para remoção do excesso de cloreto. 

Quanto ao teor de acidez, tanto para o extrato quanto para as microcápsulas de beterraba, 

foram observados valores próximos aos encontrados em Marques et al. (2010), 0,09. Neto et al. 

(2017) e Lacerda (2014) observou valores de acidez entre 0,063 – 0,69 e 0,20 – 0,23, 

respectivamente. Já Barcelos (2010) e Barreto et al. (2013), verificou valores superiores, 0,43 – 

1,26 e 1,66 – 2,67, respectivamente. 
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Comparando-se os teores de vitamina C do extrato (63,30 mg/100g) com as microcápsulas 

(63,57 mg/100g), observa-se que não ocorreu diferença significativa (p<0,05) entre as amostras, 

demonstrando que o processo de encapsulação não prejudicou o teor de vitamina C. Resultados 

semelhantes foram observados nos estudos de Morais et al. (2014), com gelificação de cambuí, 

onde o teor de vitamina C permaneceu constante. Tal resultado é extremamente benéfico, pois além 

de um importante antioxidante, sua alta instabilidade torna essa vitamina um marcador de qualidade 

sensorial e nutricional (BOSCH et al., 2013). 

O teor de carotenóides totais do extrato foi de 155,61µg/100-1g, enquanto que o da cápsula 

foi de 31,03µg/100-1g, significativamente inferior, demonstrando que tal compostos podem ter sido 

perdidos durante o processamento ou que a membrana de alginato tenha dificultado sua extração, 

agindo como interferente nas análises desses compostos.  

Silva et al. (2012), em seu estudo com a gelificação de polpa de melancia observou que o 

teor de carotenóides no produto gelificado foi inferior ao da polpa. O estudo de Oliveira (2011) e 

Morais et al. (2014), com mamão e cambuí, respectivamente, também apresentaram resultados 

diferentes para polpa e as microcápsulas, sendo a polpa de valor superior. Nos estudos de Passos 

(2017) e Morais et al. (2015), com microcápsulas de tomate e de maracujá, os valores de 

carotenoides para polpa e microcápsulas não diferiram entre si, demonstrando que o processamento 

não alterou o teor de carotenoides. Possivelmente a extração dos carotenoides das microcápsulas 

tenha sido mais eficiente nesses estudos, pois os mesmos utilizaram a mesma metodologia de 

análise. 

Em relação ao teor de compostos fenólicos, não foi observada diferença significativa 

(p>0,05) entre extrato (82,34mg) e microcápsulas (64,95mg). Passos (2017), em seu estudo com 

gelificação de polpa de tomate, também não observou alteração nos níveis de fenólicos após o 

processamento das microcápsulas de polpa tomate. Nos estudos de Morais et al. (2015) e Xavier 

(2014), no entanto, a gelificação iônica influenciou significativamente na redução dos compostos 

fenólicos. Possivelmente a adição de água à polpa de maracujá para o processamento tenha 

influenciado nos teores de fenólicos. Pois analisando a polpa, o suco e as microcápsulas de 

maracujá observou-se que não houve diferença significativa entre o suco de maracujá e as 

microcápsulas de maracujá, somente entre a polpa e as esferas. Demonstrando que o processamento 

não afetou o conteúdo de fenólicos no estudo de Xavier (2014) quando comparado o suco as 

microcapsulas de maracujá. 
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Em relação a cor, quando comparados os parâmetros da beterraba in natura (a*=+2,63; 

b*=+ 10,57; L*=26,63) com os parâmetros da microcápsula (a*=+1,60; b*= +10,57; L*= 26,80) 

podemos observar que após o processo de gelificação iônica as microcápsulas apresentaram menor 

valor de a*, tal fato pode ser explicado pela redução da betalaína (176,04 – 131,34mg/100g-1) 

durante o processamento. 

Além de muito instável na presença de luz e oxigênio, a betalaína pode ser facilmente 

lixiviada em água, pois é altamente hidrossolúvel. Os processos de sanitização favorecem a perda 

desses pigmentos, sendo facilmente perdidos quando em contato com meios aquosos (VITTI, 

2003b). Assim dito, durante duas etapas do processamento as microcápsulas ficam de molho 

(Figura 6), justificando possivelmente tal perda (VOLP et al., 2009).  

O parâmetro de cor H aumentou após a encapsulação, indicando aumento da coloração 

amarela. Tal fato indica, possivelmente, que durante o processamento houve degradação das 

betalaínas, liberando assim ácido betalâmico, caracteristicamente amarelo, e aumentando o ângulo 

Hue para valores mais próximos a 90º (VOLP et al., 2009). Outra possível explicação seria pela 

presença das betaxantinas, fração das betalaínas responsáveis pela pigmentação amarela (DALLA 

COSTA, 2015). Com a degradação das becianinas, as betaxantinas, possivelmente, foram 

evidenciadas nas análises de cor. 

Quanto a análise antioxidante pelo método ABTS, quando comparado o extrato 

(205,080µmol) com as microcápsulas (138,287µmol TEAC/g), observou-se redução significativa 

do parâmetro. Sendo os compostos bioativos avaliados os principais responsáveis pela atividade 

antioxidante da beterraba, tal resultado é condizente com os dados observados, onde apesar da 

estabilidade da vitamina C e dos compostos fenólicos, houve redução significativa das betalaínas 

e dos carotenoides, acarretando assim na redução da atividade antioxidante (HOLKEN, 

CODEVILHA & MENEZES, 2015; CLIFFORD et al., 2015; SINGH et al., 2017). 

Nas tabelas abaixo estão expostos os resultados das análises físico-químicas durante o 

armazenamento por 28 dias a 5±1ºC em diferentes meios ácidos e no controle (Padrão). 

Para o teor de acidez titulável (ATT), houve redução ao decorrer do tempo, com diferença 

significativa para o tratamento Padrão (Tabela 3). Passos (2017), Xavier et al. (2016) e Oliveira 

(2011) também observaram em seus estudos com gelificação iônica de polpa de tomate, de 

maracujá e de mamão, respectivamente, redução da acidez ao longo do armazenamento. 
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Tabela 3 – Acidez titulável (g ácido gálico/100g) das microcápsulas de beterraba armazenadas a 5±1ºC 

durante 28 dias em embalagens de vidro. 

AMOSTRA 
TEMPO (DIAS) 

0 7 14 21 28 

PADRÃO 0,070 ± 0,030 

aA 

0,047 ± 0,007 

abAB   

0,024 ± 0,000 

bA 

 0,035 ± 0,016 

abB 

 0,023 ± 0,007 

bB 

ÁCIDO 

ASCÓRBICO 

0,070 ± 0,030 

aA 

0,028 ± 0,009 

bB   

0,033 ± 0,005 

bA  

0,074 ± 0,030 

Aa 

0,057 ± 0,070 

abA  

ÁCIDO 

CÍTRICO 

0,070 ± 0,030 

aA 

0,066 ± 0,030 

aA  

0,041 ± 0,026 

aA  

0,063 ± 0,010 

aAB   

0,067 ± 0,007 

aA  

As médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo 

delineamento fatorial ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Os valores de pH durante o período de armazenamento de 28 dias (Tabela 4) apresentaram 

redução significativa nos tratamentos e no padrão, entretanto os valores ainda permaneceram 

dentro da faixa ideal (4 – 6) de estabilidade do pigmento betalaína (SCHIOZER & BARATA, 

2013). 

 

Tabela 4 – pH das microcápsulas de beterraba armazenadas a 5±1ºC durante 28 dias em embalagens de 

vidro. 

AMOSTRA 
TEMPO (DIAS) 

0 7 14 21 28 

PADRÃO 
5,97 ± 0,05 aA 5,50 ± 0,03 bA 5,16 ± 0,29 bA 4,95 ± 0,17 bA 5,12 ± 0,21 bA 

ÁCIDO 

ASCÓRBICO 
5,97 ± 0,05 aA 5,85 ± 0,02 aA 4,57 ± 0,14 bB  4,58 ± 0,15aA 4,05 ± 0,08 cB 

ÁCIDO 

CÍTRICO 
5,97 ± 0,05 aA 4,53 ± 0,19 bB 4,07 ± 0,43 cC 4,57 ± 0,09 bA 4,38 ± 0,17 bcB 

As médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo 

delineamento fatorial ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Quanto aos teores de Vitamina C, constatou-se que houve oscilação durante o 

armazenamento para o Padrão e o tratamento com Ácido Cítrico (Tabela 5). Para o tratamento com 

Ácido Ascórbico os valores permaneceram estáveis até o 21º dia. Microcápsulas de alginato 

formadas por gelificação iônica apresentam elevada porosidade, consequentemente alto índice de 

difusão, podendo acelerar a liberação do material microencapsulado (SEZER & AKBUGA, 1999; 

ARANHA, 2015). 
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Tabela 5 – Teores de Vitamina C (mg/100g) nas microcápsulas de beterraba armazenadas a 5±1ºC 

durante 28 dias em embalagens de vidro. 

AMOSTRA 
TEMPO (DIAS) 

0 7 14 21 28 

PADRÃO 63,57 ± 1,21 

aA 

48,35 ± 0,95 

bA 

32,67 ± 0,39 

bB 

42,43 ± 0,12 

bAB 

63,64 ± 0,29 

Aa 

ÁCIDO 

ASCÓRBICO 

63,57 ± 1,21 

aA 

64,13 ± 0,55 

Aa 

65,24 ± 0,27 

aA 

65,43 ± 1,21 

aA 

96,01 ± 3,21 

Bb 

ÁCIDO 

CÍTRICO 

63,57 ± 1,21 

aA 

31,06 ± 0,24 

bAB 

49,53 ± 0,23 

bAB 

32,66 ± 0,43 

bB 

65,33 ± 0,03 

Aa 
As médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo 

delineamento fatorial ao nível de 5% de probabilidade. 

 

No 28º dia observou-se aumento dos teores de vitamina C para os tratamentos e o Padrão. 

Tais resultados sugerem aumento da porosidade da membrana, acarretando maior interação entre 

o meio e as microcápsulas, e levando a difusão do meio de maior concentração para o de menor 

concentração. Valores muito baixos de pH podem afetar a integridade do gel de alginato, tornando-

o suscetível à desintegração (KRASAEKOOPT, BHANDARI & DEETH, 2003; ARANHA, 2015). 

Possivelmente a redução do pH no 28º dia (Tabela 4) tenha levado a perda da eficiência da 

membrana, aumentando a porosidade da mesma. 

O tratamento com ácido ascórbico obteve resultados estáveis durante o armazenamento nos 

primeiros 21 dias e aumento significativamente superior no 28º (Tabela 5), indicando que a 

utilização do ácido ascórbico como meio de conservação foi uma estratégia eficaz na manutenção 

dos níveis de vitamina C. Funcionando ainda como meio de bioativação das microcápsulas após 

aumento da porosidade da membrana de alginato. Segundo Morais et al. (2015), a migração e/ou 

interação de compostos entre microcápsulas e o meio pode ocorrer mais rapidamente ou 

lentamente, dependendo da composição do alimento estudado. Tal interação constitui a bioativação 

de produtos onde os compostos são encontrados em pouca ou nenhuma quantidade e pode ser 

realizada adicionando alimentos ricos em compostos bioativos em outros alimentos onde eles não 

são encontrados (MORAIS et al., 2015). 

A perda da vitamina C durante o armazenamento é comumente observada, devido a 

facilidade de degradação pelo calor, oxidação, armazenamento, aplicação do frio e alcalinidade do 

meio (SUCUPIRA et al., 2015). Morais et al (2017), Xavier et al. (2016) e Oliveira (2011) 

observaram, em seus estudos com gelificação iônica, importante redução da vitamina C durante o 
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armazenamento refrigerado. A utilização de ácido ascórbico como método de conservação foi uma 

estratégia favorável para manutenção dos teores de vitamina C durante o armazenamento e como 

bioativação das microcápsulas, elevando os teores de vitamina ao final do armazenamento. Tal 

resultado é de fundamental importância, pois sabe-se que a preservação desse composto está 

fortemente relacionada a manutenção da capacidade antioxidante (BENDICH & LANGSETH, 

1995; SUCUPIRA et al., 2015). 

Com relação aos teores de carotenoides totais, nesta pesquisa, foi possível verificar 

diminuição com o decorrer do armazenamento até o 21º dia –  92,25% para o Padrão; 94,13% para 

o tratamento Ácido ascórbico e 91,56% para o Ácido cítrico (Tabela 6).  

 

Tabela 6 – Teor de carotenoides totais (µg/g) das microcápsulas de beterraba armazenadas a 5±1ºC durante 

28 dias em embalagens de vidro. 

AMOSTRA 
TEMPO (DIAS) 

0 7 14 21 28 

PADRÃO 31,03 ± 4,37 

aA 

3,32 ± 0,50 

bcA 

7,23 ± 1,95 

bcA 

2,40 ± 0,57 

cA 

10,79 ± 0,73 

bA 

ÁCIDO 

ASCÓRBICO 

31,03 ± 4,37 

aA 

3,76 ± 0,20 

cA 

4,59 ± 1,28 

cA 

1,82 ± 0,54 

cA 

11,45 ± 1,67 

bA 

ÁCIDO 

CÍTRICO 

31,03 ± 4,37 

aA 

3,68 ± 0,75 

cA 

2,84 ± 0,60 

cA 

2,62 ± 0,18 

cA 

10,13 ± 0,96 

bA 
As médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo 

delineamento fatorial ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Xavier et al. (2016), em seu estudo com microcápsulas de maracujá, observou redução de 

78,79% do teor de carotenoides no 14º dia de armazenamento refrigerado. Já Oliveira (2011) 

detectou diminuição significativa no teor de carotenoides totais (9,94%), nas amostras de gotas de 

mamão obtidas por gelificação iônica, a partir do 14° de armazenamento a 5°C. Morais et al. 

(2014), com encapsulação de polpa de cambuí, também observou redução dos carotenoides totais. 

Entretanto, Passos (2017), em seu estudo com microcápsulas de tomate armazenadas no 

azeite, não observou redução dos teores de carotenoides, segundo o autor o meio de 

armazenamento, rico em carotenoides, pode ter favorecido a preservação desses compostos. 

Quanto aos carotenoides, verificou-se resultados semelhante aos observados para a 

Vitamina C, com oscilação ao longo do armazenamento e aumento no 28º dia. Possivelmente o 

aumento da porosidade da membrana de alginato, acarretada pela a redução do pH, tenha 

ocasionado maior difusão dos compostos das microcápsulas e do meio, permitindo maior 
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interação/migração desses compostos (KRASAEKOOPT, BHANDARI & DEETH, 2003; 

ARANHA, 2015; SEZER & AKBUGA, 1999). 

Em relação a colorimetria (Tabela 7), sabe-se que o parâmetro de cor a* varia de vermelho 

(+a) ao verde (-a), quando positivo indica a presença das betacianinas, responsáveis pela coloração 

vermelha/violeta. Observou-se durante o período de armazenamento variação entre as amostras, 

independente do tratamento, indicando redução do pigmento nas microcápsulas (Tabela 8). O 

parâmetro b* refere-se à variação de cor entre o amarelo (+b) e o azul (-b), e apresentou variação 

entre as amostras independente do tratamento, observando aumento para o tratamento com Ácido 

ascórbico ao fim do armazenamento. O aumento desse parâmetro pode ser decorrente das 

betaxantinas, responsável a coloração amarela e que podem ter sobressaído com a diminuição das 

betacianinas (SCHIOZER & BARATA; 2013; VOLP et. al, 2009). 

 

Tabela 7 – Parâmetros de Cor das microcápsulas de beterraba armazenadas a 5±1ºC durante 28 dias em 

embalagens de vidro. 

  TEMPO (DIAS) 

AMOSTRA  0 7 14 21 28 

PADRÃO L* 24.80 ± 3,27 26.63 ± 2,27 27.17 ± 2,27 25.60 ± 2,12 25.80 ± 3,23 

a* 1.60 ± 0,22 1.60 ± 0,26 0.87 ± 0,14 1.63 ± 0,24 1.33 ± 0,36 

b* 10.40 ± 0,52 11.20 ± 0,38 9.53 ± 0,48 10.67 ± 0,49 11.37 ± 0,65 

c* 10.53 ± 0,52 12.83 ± 0,40 9.60 ± 0,85 10.80 ± 0,82 11.47 ± 0,42 

H 81.27 ± 1,57 77.40 ± 1,57 84.63 ± 1,57 81.20 ± 2,97 82.67 ± 1,57 

ÁCIDO 

ASCÓRBICO 

L* 24.80 ± 3,40 26.50 ± 2,12 26.90 ± 3,15 24.97 ± 3,27 23.53 ± 2,15 

a* 1.60 ± 0,26 1.53 ± 0,21 1.13 ± 0,26 1.60 ± 0,22 1.27 ± 0,46 

b* 10.40 ± 0,47 11.10 ± 0,50 9.20 ± 0,52 13.10 ± 0,52 15.63 ± 0,52 

c* 10.53± 0,92 11.23 ± 0,64 9.27 ± 0,54 13.43 ± 0,52 15.70 ± 0,39 

H 81.27 ± 2,57 82.13 ± 1,80 81.97 ± 1,87 77.37 ± 1,57 84.83 ± 2,65 

ÁCIDO 

CÍTRICO 

L* 24.80 ± 3,27 25.07 ± 3,27 26.90 ± 3,15 26.47 ± 2,15 26.40 ± 1,20 

a* 1.60 ± 0,22 1.07 ± 0,22 1.60 ± 0,15 0.97 ± 0,24 1.40 ± 0,22 

b* 10.40 ± 0,48 11.13 ± 0,52 10.77 ± 0,70 9.87 ± 0,48 10.20 ± 0,65 

c* 10.53 ± 0,48 1.17 ± 0,52 11.20 ± 0,60 9.90 ± 0,75 10.50 ± 0,75 

H 81.27 ± 1,57 84.37 ± 1,57 76.10 ± 1,57 85.03 ± 1,87 80.40 ± 2,84 
As médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo 

delineamento fatorial ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Quanto aos teores de betalaína nas microcápsulas, observou-se redução ao longo do 

armazenamento – 71% para o Padrão, 70% para o Ascórbico e 66% para o Cítrico (Tabela 8). 
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Tabela 8 – Teores de Betalaína (mg/100g) das microcápsulas de beterraba armazenadas a 5±1ºC 

durante 28 dias em embalagens de vidro. 

 TEMPO (DIAS) 

AMOSTRA 0 7 14 21 28 

PADRÃO 135,24 ± 1,21 

aA 

66,51 ± 6,11 

bA 

64,37 ± 0,53 

bA 

39,13 ± 7,22 

cA 

38,61 ± 7,55 

cA 

ÁCIDO 

ASCÓRBICO 
135,24 ± 1,21 

aA 

74,78 ± 5,94 

bA 

62,78 ± 1,16 

bA 

30,21 ± 6,78 

cA 

44,75 ± 1,64 

cA 

ÁCIDO 

CÍTRICO 
135,24 ± 1,21 

aA 

67,56 ± 7,71 

bA 

53,80 ± 5,27 

bA 

41,21 ± 2,90 

cA 

45,96 ± 6,99 

cA 

As médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Acredita-se que tal redução se deve, possivelmente, a migração do pigmento para o meio 

de conservação, o que pôde ser constatado visualmente durante as análises (Figura 9). 

 

Figura 9 – Microcápsulas de beterraba em diferentes meios de conservação 

 

A: Ascórbico          P: Padrão          C: Cítrico 

Fonte: autor da pesquisa 

 

A degradação do pigmento acarretaria na liberação do ácido betalâmico contido em sua 

estrutura (VOLP et. al, 2009; SCHIOZER & BARATA; 2013), composto de coloração 

caracteristicamente amarela, ocasionando elevação dos parâmetros b* e H, o que não foi observado 
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(Tabela 7). O parâmetro de cor a* evidenciou a redução do pigmento nas microcápsulas, entretanto 

o meio de conservação não foi analisado, sendo esta uma proposta para trabalhos futuros.  

O presente estudo não observou diferença significativa entre os tratamentos e o Padrão para 

os teores de betalaína (Tabela 8), entretanto os valores obtidos no Padrão foram inferiores aos 

demais tratamentos. Vitti (2003b), em seu estudo de conservação de beterrabas mini processadas 

tratadas com ácido cítrico, observou que quanto maior o teor de ácido cítrico, menor a perda desse 

pigmento. O estudo de Salgado (1997), observou que a adição de ácido ascórbico (0,4%) melhorou 

a estabilidade da betalaína, preservando sua concentração e coloração. Apesar dos resultados 

superiores, não foi possível comprovar estatisticamente a eficiência da adição de ácido ascórbico 

ou ácido cítrico na preservação da mesma.  

Quanto ao teor de fenólicos, observou-se redução em função do tempo, com influência 

significativa do meio de armazenamento (Tabela 9). O tratamento com Ácido ascórbico e o Padrão 

obtiveram, respectivamente, redução de 61,51% e 66,79% em relação ao teor inicial. Já no 

tratamento com Ácido cítrico, observou-se redução de 96,1% ao final do armazenamento. Segundo 

Raupp et al. (2011), a adição de ácido cítrico preserva os compostos fenólicos e a atividade 

antioxidante em beterraba. Entretanto, o presente estudo não observou eficácia na conservação dos 

fenólicos no tratamento com Ácido cítrico. 

 

Tabela 9 – Teores de Compostos Fenólicos das microcápsulas de beterraba armazenadas a 5±1ºC 

durante 28 dias em embalagens de vidro. 

AMOSTRA 
TEMPO (DIAS) 

0 7 14 21 28 

PADRÃO 64,95 ± 1,30 

aA 

16,67 ± 1,30 

cA 

18,61 ± 4,62 

bcA 

27,16 ± 4,35 

bA 

21,57 ± 3,34 

bcA 

ÁCIDO 

ASCÓRBICO 

64,95 ± 1,30 

aA 

13,16 ± 2,82 

cA 

19,48 ± 1,61 

bcA 

23,33 ± 2,05 

bA 

25,00 ± 1,92 

bA 

ÁCIDO 

CÍTRICO 

64,95 ± 1,30 

aA 

9,99 ± 2,97 

cdA 

13,78 ± 1,09 

bcA 

21,72 bA ± 

3,49 

2,52 ± 0,82 

dB 
As médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo 

delineamento fatorial ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Xavier (2016), com microcápsulas de maracujá e Morais et al. (2014), com microcápsulas 

de cambuí, também observaram redução dos compostos fenólicos durante o armazenamento. 

Passos (2017) observou aumento desses compostos em microcápsulas de tomate em função do 
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tempo, o autor atribui esse resultado a migração dos compostos fenólicos do azeite, usado como 

meio de conservação, para as microcápsulas. 

Na segunda semana de armazenamento foi possível observar redução dos compostos 

fenólicos nos tratamentos e no Padrão, com posterior aumento nas semanas seguintes. Tais 

resultados pode ser decorrente da permeabilidade da membrana que, como citado anteriormente, 

possivelmente proporciona a migração dos compostos por difusão osmótica, ocasionando a 

interação/troca entre os compostos das microcápsulas e do meio de conservação, sendo esse 

fenômeno denominado a bioativação, do meio ou das microcápsulas (MORAIS et al., 2015; 

CARMO et al., 2015; PASIN et al., 2012). Apesar do presente estudo não avaliar os meios de 

conservação, a oscilação dos resultados leva a dedução dessa possível justificativa. 

Outra explicação seria a análise, visto que diversos fatores podem influenciar nessa etapa, 

incluindo a natureza do composto, o método de extração empregado, tipo de solvente utilizado, o 

tempo e as condições de armazenagem, o padrão utilizado, o tamanho da amostra e a presença de 

interferentes tais como: ceras, gorduras, terpenos, clorofilas, vitamina C e açúcares (REZENDE et 

al., 2009; DE OLIVEIRA, 2009; PORTO et al., 2010). 

Segundo Dalla Costa (2015), a redução do teor de betalaína (Tabela 8) também acarretaria 

na redução dos compostos fenólicos (Tabela 9), pois ambos os compostos apresentam forte 

correlação (90%), visto que ambos são provenientes da mesma rota metabólica (ALMEIDA, 2017). 

 

Figura 10 – Comportamento Betalaínas X Fenólicos 
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O presente estudo observou correlação (r) elevada entre o teor de betalaínas e fenólicos 

(0,80 para o Ascórbico; 0,89 para o Cítrico e 0,83 para o Padrão). Observando o comportamento 

dos mesmos durante o armazenamento, verificou-se elevado coeficiente de determinação (R²) na 

equação polinomial (Figura 10). 

Quanto a análise ABTS, observou-se redução da atividade antioxidante durante o 

armazenamento para os tratamentos e o Padrão (Tabela 10). Sendo os compostos bioativos 

estudados os principais responsáveis pela capacidade antioxidante da beterraba (CLIFFORD et al., 

2015; HOLKEN, CODEVILHA & MENEZES, 2015), tal redução está de acordo com os resultados 

observados nos compostos bioativos avaliados. Onde os mesmos reduziram em função do tempo e 

aumentaram no 28º dia de armazenamento, o que também pode ser observado nos resultados das 

análises da capacidade antioxidante pelo método ABTS. 

 

Tabela 10 – Capacidade antioxidante (µmol TEAC/g) pelo método ABTS das microcápsulas de extrato de 

beterraba armazenadas a 5±1ºC durante 28 dias em embalagens de vidro. 

 TEMPO (DIAS) 

AMOSTRA 0 7 14 21 28 

PADRÃO 138,29 ± 2,21 

aA 

125,71 ± 2,22 

aA 

22,42 ± 1,16 

cC 

30,02 ± 2,35 

cB 

40,5 ± 0,00 

bC 

ÁCIDO 

ASCÓRBICO 

138,29 ± 2,21 

aA 

121,63 ± 1,93 

aA 

43,14 ± 6,01 

cB 

36,73 ± 6,88 

cB 

73,24 ± 6,30 

bA 

ÁCIDO 

CÍTRICO 

138,29 ± 2,21 

aA 

105,87 ± 0,54 

bA 

71,19 ± 6,93 

cA 

73,69 ± 0,84 

cA 

58,72 ± 7,11 

dB 
As médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo 

delineamento fatorial ao nível de 5% de probabilidade. 

 

No 28º dia de armazenamento houve aumento significativo da capacidade antioxidande das 

microcápsulas com Ácido Ascórbico, possivelmente pela atividade antioxidade dos compostos 

bioativos que permaneceram preservados nesse tratamento, como a vitamina C, os compostos 

fenólicos e os carotenoides. 

O método de análise ABTS atividade antioxidante in vitro representa indicadores das 

potenciais atividades biológicas, refletindo apenas uma biodisponibilidade teórica. Maiores 

avaliações são necessárias para a identificação e quantificação dos compostos presentes nos 

extratos e para verificar sua contribuição na atividade antioxidante (CRUZ, 2016). 

Na Tabela 11 são descritas as correlações lineares (r) entre a atividade antioxidante pelo 

método ABTS e os parâmetros pH, carotenoides, betalaínas e fenólicos. 

 



45 
 

Tabela 11 – Correlação linear entre compostos bioativos e atividade antioxidante pelo método ABTS. 

 ABTS (r) 

 CAROTENOIDES BETALAÍNA FENÓLICOS pH 

PADRÃO 0,562 0,775 0,569 0,913 

ASCÓRBICO 0,683 0,797 0,548 0,845 

CÍTRICO 0,744 0,919 0,832 0,870 

 

De acordo com a Tabela 11, é possível verificar a forte correlação linear entre o teor de 

betalaína e a atividade antioxidante pelo método ABTS para todos os tratamentos. Tal resultado 

reafirma a elevada capacidade bioativa do pigmento descrita na literatura, demonstrando que 

quanto maior o teor de betalaínas maior o poder antioxidante (KANNER et al., 2001; TESORIERE 

et al., 2004; GENTILE et al., 2004; GEORDIEV et al., 2010). 

Verificou-se que apenas o tratamento com ácido cítrico apresentou forte correlação com a 

atividade antioxidante para carotenoides, fenólicos e betalaínas, indicando que a adição do ácido 

pode ter potencializado o efeito antioxidante desses compostos bioativos. Acredita-se que seu 

efeito acidulante tenha influenciado na redução do pH, tendo este apresentado forte correlação com 

o método ABTS. Tal redução, pode ter ocasionado o aumento da biodisponibilidade desses 

compostos, e consequente melhora na capacidade antioxidante dos mesmos. As diferenças 

observadas também podem estar relacionadas a dificuldade de analisar tais compostos, entretanto 

mais estudos são necessários para averiguar adequadamente as possíveis causas de tais resultados. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que é possível microencapsular o extrato de beterraba, preservando suas 

características nutricionais com manutenção da vitamina C, dos compostos fenólicos, pH, umidade, 

cinzas e alguns parâmetros de cor. Houve redução de carotenoides, betalaínas, parâmetro de cor a* 

e atividade antioxidante. Tais resultados demonstram a viabilidade do processo de gelificação 

iônica, visto que as microcápsulas obtidas neste processo apresentam características nutricionais 

semelhantes ao extrato. 

Durante o armazenamento os parâmetros dos compostos bioativos apresentaram redução, 

entretanto os dados das amostras conservadas em meio de ácido ascórbico apresentaram melhores 

resultados ao final, evidenciando que a utilização de diferentes meios de conservação pode ser uma 

estratégia eficaz para preservação dos compostos do extrato de beterraba microencapsulalado. 

As microcápsulas armazenadas em ácido cítrico apresentaram forte correlação com o 

método de análise antioxidante ABTS, indicando que a redução do pH tenha influenciado 

positivamente na biodisponibilidade dos compostos bioativos.  

Observou-se visualmente que houve migração do cor das microcápsulas para o meio de 

armazenamento, sugerindo que os compostos bioativos possam também ter interagido com os 

meios, dessa forma sugere-se, para trabalhos futuros, a análise dos meios de conservação. 
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