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RESUMO 

 

O principal objetivo do trabalho foi realizar a síntese de oligossacarídeos pré-bióticos 

por via enzimática em sucos de cajá, jambo e siriguela e a secagem dos mesmos por 

spray drying. Para isso foram avaliadas as características dos sucos e aplicado um 

planejamento fatorial compósito central 22 a fim de selecionar a melhor condição de 

síntese. Os sucos foram preparados, corrigidas as concentrações de açúcares e 

adicionados da enzima dextrana-sacarase, sendo conduzida a síntese até o consumo total 

da sacarose. Após a inativação da enzima, por redução do pH até o valor original dos 

sucos,  uma parte destes foi submetida a tratamento térmico brando e armazenamento 

sob refrigeração para que se pudesse avaliar a estabilidade microbiológica, sendo a 

outra parte  submetida á secagem, utilizando  maltodextrina como adjuvante. Os sucos 

pré-bióticos em pó obtidos foram caracterizados quanto à atividade de água, umidade, 

higroscopicidade, reconstituição em água, cor e grau de caking. Foram realizadas 

análises de vitamina C nos sucos recém-preparados e sintetizados, e atividade 

antioxidante nos sucos recém-preparados, sintetizados e reconstituídos. Os 

oligossacarídeos pré-bióticos sintetizados nos sucos foram avaliados quanto à 

resistência a hidrolises ácida e enzimática comportando-se de maneira positiva, além da 

capacidade de estimular o crescimento de bifidobactérias. Os sucos pré-bióticos em pó 

apresentaram, de uma maneira geral, boas características físico-químicas, tais como 

baixas umidades, higroscopicidades e atividades de água, curto tempo de reconstituição 

em água, embora os sucos de cajá e jambo apresentarem elevada tendência à 

aglomeração. Os sucos tratados termicamente apresentaram altas contagens em bolores 

e leveduras, entretanto, não foi detectada a presença de coliformes. Durante a síntese 

enzimática houve diminuição da concentração de vitamina C dos sucos enquanto que o 

processo de secagem interferiu no poder antioxidante dos mesmos. Os oligossacarídeos 

pré-bióticos obtidos apresentaram resistência à acidez e às enzimas digestivas, 

propiciando ainda a multiplicação de bactérias benéficas ao ser humano  

(bifidobactérias).  

Palavras-chave: pré-bióticos, bifidobactérias, atomização, enzimática 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The aim of this work was produce yellow mombin, red mombin and malay apple juices 

with prebiotics oligosaccharides and, after, subject to spray drying process. The juices 

were analyzed and it was applied a factorial planning to purpose the better synthesis 

conditions. The juices were prepared and corrected its sugar concentration, and aftrer it 

was added the dextran-sucrase enzyme. The synthesis was realized for 4 hours. The 

enzyme was inactivated for pH decreasing until the juice original pH. A part of the juice 

was subjected to microbiologic stability and the other part was subject to spray drying, 

using maltodextrin like dryer adjuvant. The powder of the prebiotic juices synthesized 

was characterized by moisture, water activity, higroscopicity, water reconstitution, color 

and caking degree. Vitamin C and antioxidants was analyzed. The oligosaccharides 

resistance of acid and enzymatic hydrolysis was analyzed, as well as the 

bifidobacterium growth. In general the physico-chemistry results were good, like low 

moistures, higroscopicity and water activity, short time of water reconstitution, 

meanwhile the yellow mombin end malay apple juices showed high caking degree. It 

wasn’t find coliforms, but molds and yeasts were high. The vitamin C decreased during 

the synthesis, and the drying process interfered with antioxidant power. The prebiotics 

oligosaccharides obtained were resistant to acidity and the digestive enzymes, enabling 

the benefic bacterial multiplication. 

Key-words: prebiotics, bifidobacteria, atomization, enzymatic. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, a preocupação com a alimentação humana vem se 

modificando e adequando-se à vida moderna por meio do consumo de alimentos de fácil 

e rápido preparo.  

De acordo com a World Health Organization (WHO) e a Food and 

Agriculture Organization (FAO), os novos padrões dietéticos, juntamente com as 

mudanças no estilo de vida, constituem as maiores dificuldades associadas ao risco no 

desenvolvimento de doenças como câncer, doenças coronarianas, diabetes tipo 2, 

obesidade, osteoporose e doença periodontal (WHO, 2003). 

No entanto, o desenvolvimento de alimentos contendo substâncias 

funcionais, que promovam a saúde, sem que haja perda de suas características 

sensoriais, têm se destacado no mercado. Segundo Roberfroid (2007), o aumento dos 

custos em cuidados com a saúde e o desejo constante na melhoria da expectativa e 

qualidade de vida, sobretudo entre as pessoas idosas, tem impulsionado a demanda por 

alimentos com estas características. 

Para Siró et al. (2008) o surgimento dos alimentos funcionais tem ocorrido 

em convergência com uma série de fatores críticos como: a consciência de que a 

preocupação com saúde pessoal tem ficado em segundo plano, levada pela alimentação 

inadequada e insuficiência de exercícios físicos; o aumento na incidência da auto-

medicação; a melhoria do nível de informação, veiculada pelos órgãos de saúde e mídia, 

sobre nutrição e a relação entre dieta e saúde; o desenvolvimento de pesquisas no 

âmbito da nutrição, bem como a competitividade no mercado alimentício. 

Alimentos ricos em carboidratos fazem parte da base da pirâmide alimentar 

dos seres humanos, tendo os oligossacarídeos pré-bióticos, adquirido uma especial 

atenção relacionada aos benefícios fisiológicos associados, além de serem biomoléculas 

com relevante potencial de aplicação terapêutica e biotecnológica (COURTOIS, 2009) 

Pré-bióticos, diferentemente dos pró-bióticos, são componentes alimentares 

“não vivos” que conferem benefícios à saúde do hospedeiro associado à modulação da 

microbiota, isto é, são substâncias seletivamente fermentadas pela microbiota 

gastrointestinal, permitindo mudanças específicas na composição e/ou atividade da 

microflora e conferindo saúde e bem estar ao hospedeiro (GIBSON et al., 2004; 

PINHEIRO; ASP; REID, 2008). 
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A incorporação ou a síntese de oligossacarídeos pré-bióticos em produtos 

alimentícios pode representar uma alternativa adequada na produção de alimentos ricos 

nestes componentes funcionais, uma vez que podem não afetar, negativamente, as 

propriedades organolépticas destes além de apresentarem estabilidade durante o 

processamento (HUEBNER et al., 2008). 

Embora já existam estudos sobre a incorporação de pré-bióticos em sucos de 

frutas, os produtos desenvolvidos até então se limitam a adição dos oligossacarídeos a 

produtos líquidos. Para reduzir os custos de transporte e armazenamento, ao longo dos 

anos, várias pesquisas envolvendo secagem de alimentos têm sido extensivamente 

realizadas utilizando frutas de consumo popular (maçãs, uvas, bananas, etc.) como 

objeto de estudo. Contudo, pesquisas envolvendo outras frutas, sobretudo as frutas 

tropicais e frutas exóticas, ainda são escassas (FERNANDES et al., 2011). 

A secagem por atomização, ou spray drying, consiste em um processo onde 

o alimento, no estado líquido, é pulverizado na forma de gotículas dentro de uma 

câmara onde há a passagem de um fluxo de ar quente obtendo, pela evaporação 

imediata da água, o alimento recuperado na forma de pó (SARAVACOS; 

KOSTAROPOULOS, 2002; NINDO; TANG, 2007; TOLEDO, 2007). 

 Este método de preservação, quando utilizado na fabricação de sucos de 

frutas em pó, resulta em produtos de boa qualidade, baixa atividade de água e de fácil 

transporte e estocagem (ABADIO et al., 2004; QUEK; CHOK; SWEDLUND, 2007). 

Dentro deste contexto, o presente trabalho teve como objetivo geral a 

elaboração de sucos de frutas (cajá, jambo e siriguela) líquidos e em pó, obtido por 

secagem em spray dryer, contendo oligossacarídeos pré-bióticos sintetizados por via 

enzimática diretamente no suco.  
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2.0 CAPÍTULO 1 - REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Alimentos Funcionais: Panorama Mundial 

 

O homem, desde muito tempo, vem se preocupando com sua alimentação 

sendo que, nas últimas décadas, o consumo de alimentos tem adquirido um diferente 

papel entre os consumidores. Hoje os alimentos são consumidos sob um novo ponto de 

vista, relacionando-se cada vez mais com a promoção da saúde e/ou prevenção de 

doenças, ultrapassando a necessidade simplesmente nutricional e dietética, onde os 

alimentos funcionais são o grupo de maior destaque (HENRY, 2010; SUN-

WATERHOUSE, 2011). 

O desenvolvimento de alimentos com características funcionais surgiu 

inicialmente no Japão, na metade da década de 1980, e tinha como objetivo a melhoria 

da saúde da população mais velha do país e, consequentemente, a redução dos gastos 

com a saúde pública. Os japoneses definiram “alimentos funcionais” como sendo 

produtos alimentícios constituídos de aditivos especiais, que promoviam melhorias 

fisiológicas ao organismo (ARAI, 1996).  

De acordo com Schieber (2012), nos dias atuais não há, ainda, uma 

definição geral que seja mundialmente aceita para os alimentos funcionais. No Japão, os 

“alimentos funcionais” são conhecidos como ‘alimentos específicos para uso em saúde’, 

representados pela sigla FOSHU (Food for Specified Health Use) e são alimentos 

compostos de ingredientes funcionais que exercem uma significativa influência na 

estrutura e/ou função fisiológica do corpo humano agindo na manutenção ou regulação 

de condições específicas de saúde (HOSOYA, 1998; OHAMA; IKEDA; MORIYAMA, 

2006).  

O Departamento de Saúde do Canadá considera que os alimentos funcionais 

são similares em aparência aos alimentos convencionais, consumidos como parte da 

dieta habitual e que apresentam benefícios fisiológicos comprovados e/ou contribuem 

para a redução do risco de doenças crônicas, além da função básica de nutrir (HEALTH 

CANADA, 2000).  

Os Estados Unidos não apresentam uma instrução normativa para os 

alimentos funcionais embora a Associação Americana de Dietética utilize o termo para 

“alimentos que são, de uma maneira geral, fortificados, enriquecidos e/ou melhorados, 

que fornecem vantagens funcionais e/ou benefícios à saúde, além da função de nutrir, 
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quando consumidos em níveis efetivos em acordo com sua regulamentação” 

(AMERICAN DIETETIC ASSOCIATION, 1999). 

Segundo Toledo e Lajolo (2008), o Brasil é o único país da América Latina 

a possuir uma legislação bem estabelecida para as alegações de saúde e alimentos 

funcionais, tanto para componentes nutrientes ou não nutrientes em alimentos como 

também a eficácia e segurança destes. Embora não haja uma definição oficial para 

alimentos funcionais no Brasil, as normas no País foram baseadas na afirmativa de que 

os mesmos são alimentos e não medicamentos e, assim, fazem parte da dieta normal e 

podem trazer benefícios à saúde além da nutrição básica.  

Alimentos e fármacos têm uma clara distinção através das intenções de uso 

e público alvo. Produtos que estão no limite entre alimento e fármaco são legalmente 

classificados como ‘substâncias bioativas’ e fazem parte de uma legislação específica, 

enquanto que termos como ‘nutracêuticos’ e pharma-food são evitados pela 

comunidade científica e agências reguladoras (LAJOLO, 2004; LAJOLO, 2005).  

Lajolo (2002) sugere ainda que, pelo fato das leis brasileiras para alimentos 

funcionais terem sido baseadas em princípios internacionalmente aceitos e estarem em 

constante atualização, as mesmas podem ser utilizadas como um ponto de partida para a 

regulamentação dos alimentos funcionais dentro da América Latina. 

Diversos outros países têm dado relevante importância à pesquisa e a 

elaboração de alimentos com características funcionais, tais como a Coreia (KIM et al. 

2006), China (YANG, 2008) e alguns países da Europa (BECH-LARSEN; 

SCHOLDERER, 2007) salientando que o mercado internacional tem apresentado cada 

vez mais abertura para estes produtos, o que torna o cenário econômico mais atrativo e 

altamente dinâmico, apresentando um crescimento que, no ano de 2009,  variou de 8,5% 

a 20%, de acordo com o país (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2009). 

 

2.2 Oligossacarídeos funcionais ou pré-bióticos 

 

O mercado de alimentos funcionais tem oferecido opções que vão desde 

refeições preparadas até alimentos e bebidas fortificados. Alimentos e bebidas 

adicionados de ingredientes com alegação de saudabilidade como fibras, ômega-3, 

antioxidantes, pró-bióticos e pré-bióticos, tem se inserido no segmento de alimentos 

lácteos e não lácteos, como os óleos, produtos de panificação, confeitaria e bebidas 

(SUN-WATERHOUSE, 2011).  
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Nacos et al. (2006) e Narbalatz et al. (2007) salientam que os efeitos 

benéficos de carboidratos não digeríveis como as fibras dietéticas, oligossacarídeos e 

amido resistente tem sido bem documentados. Dentre os carboidratos não digeríveis, 

uma grande atenção tem sido dada aos oligossacarídeos funcionais, que vêm ganhando 

cada vez mais popularidade devido ao seu efeito pré-biótico e consequentes benefícios 

fisiológicos aos consumidores (PATEL; GOYAL, 2011). 

Para um ingrediente alimentar ser considerado pré-biótico o mesmo deve 

apresentar algumas características como: não sofrer hidrólise e nem ser absorvido na 

parte superior do trato gastrointestinal; ser um substrato seletivo para um número 

limitado de bactérias potencialmente benéficas ao cólon, que são estimuladas para 

crescerem e desenvolverem atividades metabólicas; ser capaz de promover  uma biota 

intestinal saudável e, como consequência, induzir efeitos no lúmen que beneficiem o 

hospedeiro (SILVA, 2007; RABELO, 2008). 

Os pré-bióticos, além de proporcionarem um aumento potencial no número 

de bactérias benéficas no intestino, tais como os lactobacilos e as bifidobactérias, 

também aumentam sua atividade metabólica através do fornecimento de substrato 

fermentável (BIELECKA et al., 2002). 

Oligossacarídeos são carboidratos de baixo peso molecular com grau de 

polimerização (GP) variando entre 3 e 10. São os carboidratos intermediários entre os 

açúcares simples (monossacarídeos) e os polissacarídeos (WEIJERS et al., 2008). Têm 

cerca de 0,3 – 0,6 vezes a doçura da sacarose, tornando-se atrativos quando há a 

necessidade da redução desta em formulações; apresentam baixa densidade calórica 

sendo utilizados como agentes espessantes, além de atuarem como umectantes devido à 

sua alta capacidade de retenção de umidade sem aumento da atividade de água do 

alimento (PATEL; GOYAL, 2011). 

Os oligossacarídeos funcionais incluem os fruto-oligossacarídeos (FOS) 

(CHEN et al., 2000), glico-oligossacarídeos (GOS), isomalto-oligossacarídeos (IMO), 

manana-oligossacarídeos (MOS), galacto-oligossacarídeos, malto-oligossacarídeos 

(MO) (FRIC, 2007) e ciclodextrinas (ASTRAY et al., 2009) podendo ser encontrados 

nas mais diversas fontes, em diferentes concentrações, e em produtos tais como leite, 

mel, cana de açúcar, soja, lentilha, mostarda, beterraba, chicória, alho, banana, yacon 

entre outros (MUSSATTO; MANCILHA, 2007). Além de fontes naturais, estes 

oligossacarídeos podem ainda ser sintetizados por via física, química ou enzimática 

(COURTOIS, 2009). 



24 
 

Mussatto e Mancilha (2007) afirmam que os métodos mais frequentemente 

utilizados para a obtenção de oligossacarídeos são a hidrólise de polissacarídeos ou a 

síntese a partir de substratos contendo dissacarídeos por via enzimática ou química.  

Para Mala et al. (1999) e Srisimarat e Pongsawasdi (2008) a síntese 

enzimática, a partir de açúcares simples (maltose, sacarose e lactose), de 

oligossacarídeos e seus derivados, como a dextrana, pode ser considerada uma 

alternativa promissora para a síntese química devido a sua alta especificidade e 

eficiência além de ser ambientalmente favorável.  

Koeller e Wong (2000), Hölemann e Seeberger (2004) e  Pukin et al. (2008) reportaram 

que o isolamento de oligossacarídeos a partir de fontes naturais torna-se, muitas vezes, 

extremamente difícil, devido à sua complexidade estrutural. Além disso, o acesso a 

oligossacarídeos utilizados em pesquisas, em particular àqueles associados a terapias a 

base de carboidratos, dependem completamente da síntese química ou enzimática dos 

mesmos, sendo, portanto, de grande importância. 

 

2.3 Síntese enzimática de oligossacarídeos pré-bióticos 

  

A aplicação de enzimas de origem microbiana tem produzido 

oligossacarídeos complexos e de alta pureza sendo a glicosil-transferase e frutosil-

transferase as enzimas mais utilizadas e de reconhecida eficácia.  

A dextrana-sacarase é uma enzima extra-celular secretada por bactérias 

como o Leuconostoc, Lactobacillus e Streptococcus que catalisam como produto de 

uma reação primária a síntese de dextrana a partir de sacarose e, como produto de uma 

segunda reação a síntese de oligossacarídeos na presença de aceptores como maltose, 

frutose ou glicose (PATEL; GOYAL, 2011).  

Esta reação com aceptores desvia parte das unidades de glicose, 

provenientes da quebra da sacarose para a formação da dextrana, ligando-se ao aceptor 

através de ligações glicosídicas lineares α-1,6 resultando na formação de 

oligossacarídeos pré-bióticos. A dextrana, que é um polímero de glicose, formada em 

maior ou menor quantidade depende diretamente do aceptor e das condições da reação 

(DEMUTH et al., 2002), ao passo que o ajuste da proporção aceptor/sacarose permite  a 

supressão da síntese de dextrana  e a maximização  da produção de oligossacarídeos 

(RODRIGUES, 2003; RODRIGUES et al., 2005), conforme a reação a seguir: 
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De acordo com Roberfroid (2002), compostos presentes em alimentos 

apresentando efeito pré-biótico têm sido reportados como oligossacarídeos não 

digeríveis. Estes contêm misturas de oligômeros de diferentes comprimentos de cadeia 

carbônica e são caracterizados pelos seus diferentes graus de polimerização.  

A não digestibilidade destes oligossacarídeos funcionais (pré-bióticos) se 

explica pelo fato do carbono anomérico (C1 ou C2) das unidades monossacarídicas 

apresentar uma configuração que torna as ligações glicosídicas não susceptíveis à 

atividade hidrolítica das enzimas digestivas humanas (ROBERFROID; SLAVIN, 2000).  

Estes pré-bióticos possuem importantes propriedades físico-químicas e 

fisiológicas, bem como, quando presentes na dieta, atuam melhorando a microecologia 

do intestino humano. Pré-bióticos são fermentados no cólon por bactérias endógenas 

liberando energia, substratos metabólicos, ácido lático e ácidos carboxílicos de cadeia 

curta como produtos finais da fermentação promovendo a proliferação de pró-bióticos 

(QIANG et al., 2009; QUIGLEY, 2010). 

Gibson e Roberfroid (1995) definiram inicialmente que um pré-biótico era: 

“um ingrediente alimentício não digerível que afetava beneficamente o hospedeiro pela 

estimulação seletiva do crescimento e/ou atividade de um ou um número limitado de 

bactérias no cólon e, assim, provocando uma melhoria da saúde deste”. Desde então, o 

conceito de pré-biótico tem atraído muita atenção, estimulando o interesse científico e 

industrial. No entanto, muitos componentes dos alimentos, especialmente alimentos a 

base de oligossacarídeos e polissacarídeos (incluindo as fibras alimentares), vem 

apresentando alegações de atividade pré-biótica, às vezes sem a devida consideração aos 

critérios exigidos (ROBERFROID, 2007).  

Desta forma, Gibson et al. (2004) propuseram um novo conceito para pré-

bióticos, sendo considerado até os dias atuais, como sendo: “um ingrediente 

seletivamente fermentado, que permite mudanças específicas na composição e/ou 

atividade da microflora gastrointestinal conferindo benefícios no bem estar e na saúde 

do hospedeiro”. Para Lomax e Calder (2009), qualquer ingrediente da dieta que consiga 

alcançar o cólon tem potencial para ser pré-biótico, para tal, este ingrediente deve 

Dextrana-sacarase Sacarose  dextrana + frutose 

Dextrana-sacarase Sacarose+aceptor                              oligossacarídeos pré-bióticos + frutose 
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apresentar algumas características como resistência no processo de digestão, que 

envolvem a ação do ácido gástrico, as microvilosidades do intestino e a ação das 

enzimas pancreáticas, e o processo de absorção gastrointestinal, além de serem 

seletivamente fermentadas por gêneros específicos do cólon. 

Pré-bióticos têm sido associados a uma grande variedade de benefícios à 

saúde humana incluindo um aumento na biodisponibilidade de minerais, sobretudo o 

cálcio (ROBERFROID et al., 2010), modulação do sistema imunológico (SEIFERT; 

WALTZ, 2007; LOMAX; CALDER, 2009), prevenção na incidência ou melhoria na 

severidade e duração de infecções gastrointestinais, como a ‘diarreia do viajante’, 

diarreia aguda e diarreia associada a antibióticos (LOMAX; CALDER, 2009), 

modificação das condições inflamatórias, como a síndrome do intestino irritável (SII), 

colite ulcerosa e doença inflamatória intestinal (DII) (HEDIN et al., 2007; SPILLER, 

2008; STEED et al., 2008), regulação de desordens metabólicas relacionadas à 

obesidade (CANI et al., 2009; PARNELL; REIMER, 2009; PETERS et al., 2009) e 

redução do risco de câncer (LIONG, 2008). 

Charalampopoulos e Rastall (2012) consideram que, nos últimos quinze 

anos, vários estudos têm demonstrado numerosos benefícios à saúde associados ao 

consumo de pré-bióticos, e relatam que ainda são necessárias muitas pesquisas para 

elucidar o real papel dos pré-bióticos no controle das infecções gastrointestinais e seu 

mecanismo de ação. Além disso, embora haja relevantes informações sobre os atributos 

físico-químicos de alguns pré-bióticos, a inulina, por exemplo, e os fruto-

oligossacarídeos (FOS), em menor proporção, ainda existe pouca informação sobre os 

gluco-oligossacarídeos (GOS) e os emergentes xilo-oligossacarídeos (XOS).  

Em termos de estabilidade os pré-bióticos demonstram boa aplicação em 

uma variedade de alimentos ácidos, como iogurtes, suco de frutas pasteurizado, bem 

como produtos de panificação, apresentando-se resistentes às condições não extremas 

de pH e temperaturas. De acordo com Qiang et al. (2009), oligossacarídeos pré-bióticos 

de várias origens têm sido utilizados extensivamente com ingredientes em alimentos, 

suplementos, imunoestimuladores, cosméticos, em rações animais e na agroquímica.  

Na área de alimentos e bebidas, devido aos seus diversos efeitos benéficos à 

saúde, os oligossacarídeos pré-bióticos vêm sendo utilizados largamente na produção de 

alimentos com agentes não cariogênicos e umectantes de baixa caloria. Em bebidas 

(sucos de frutas, café, cacau em pó, chá, refrigerantes, extratos de soja e bebidas 
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alcoólicas) e produtos lácteos (leite fermentado, leite em pó, iogurtes e sorvetes) 

oligossacarídeos podem atuar como nutracêuticos.  

 

2.4 Frutas tropicais e exóticas 

 

A produção mundial da maioria das frutas tropicais atingiu, em 2010, a 

marca de 62.000.000 de toneladas, um aumento de 15.000.000 toneladas desde 1998, 

sendo os países em desenvolvimento os principais responsáveis por esta produção. O 

Brasil ocupa o 3º lugar no ranking dos produtores mundiais de frutas tropicais, estando 

atrás somente da China e Índia (MAPA, 2010; FAO, 2010). Mesmo com uma 

abundância natural de frutas tropicais o Brasil ainda não explora ou comercializa 

facilmente este recurso, isto pode estar relacionado à falta de conhecimento na área de 

produção e pós-colheita (LETERME et al., 2006). 

Frutas exóticas são aquelas cujo uso encontra-se restrito às pessoas que 

vivem em uma área geográfica limitada sendo que, atualmente, têm se tornado cada vez 

mais comum em países que, tradicionalmente, não as produzem (APARECIDA DE 

ASSIS et al., 2009; VALENTE et al., 2011). A atratividade sensorial aliada ao 

crescente reconhecimento do valor nutricional e terapêutico de frutas tropicais e 

exóticas tem tornado a produção, o comércio e o consumo dessas frutas cada vez maior 

tanto no âmbito doméstico como no mercado internacional. (GONZALEZ-AGUILAR, 

VILLA-RODRIGUEZ. AYALA-ZAVALA, 2010; BICAS et al., 2011; YANG et al., 

2011).  

Babio, Bulló e Salas-Salvadó (2009) salientam que as frutas são importantes 

componentes da dieta alimentar e são constituídas de diversas substâncias bioativas 

capazes de aumentar a resistência do corpo a determinadas doenças sendo utilizadas, 

por alguns povos, em  terapias tradicionais para o tratamento de várias enfermidades 

incluindo diabetes e obesidade. Exemplos de culturas tropicais e exóticas incluem café, 

macadâmia, abacaxi, mamão, manga (MILJKOVIC; BIGNAMI, 2002), atemóia, bacuri, 

fruta-pão, goiaba, jabuticaba, jaca, lichia, mangaba, jambo, carambola (ALMEIDA et 

al., 2009; MANICA, 2000) dentre outras.  

Clerici e Carvalho-Silva (2011) avaliaram os aspectos tecnológicos e 

composição de nutrientes bioativos em frutas brasileiras, como as mencionadas, e 

consideraram que, mesmo em regiões onde estas frutas são bem consumidas, ainda 

existem alguns desafios a serem resolvidos, como a geração de renda para pequenas 
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propriedades agrícolas e informações sobre pós-colheita destas; acompanhamento 

técnico-científico aos pequenos produtores no processamento destas frutas na 

elaboração de polpas e geleias; aumento dos investimentos no sentido de gerar 

tecnologia adaptada à atual situação econômica e social, além dos programas de 

desenvolvimento agrícola, permitindo que as novas tecnologias alcancem o setor de 

produção resultando em ganhos para a sociedade através do aumento no emprego e na 

disponibilidade de alimentos.  

 

2.4.1 Cajá (Spondias mombin L., Spondias purpurea var. lutea) 

 

O gênero Spondias, de uma maneira geral, compreende várias espécies 

frutíferas, sendo que seus representantes mais significativos apresentam como centro de 

diversidade de bioma, no Brasil, a Caatinga e as florestas úmidas brasileiras 

(LEDERMAN et al., 2008).  

O cajá (Spondias mombin L. ou Spondias lutea L.) é pertencente à família 

Anacardinaceae, e pode ser encontrado ainda, nas regiões tropicais da América, Ásia e 

África. Também conhecido como, taperebá, cajá-mirim no Brasil (CEVA-ANTUNES et 

al., 2003; NARAIN et al., 2004), jobo na América Central (SAGRERO-NIEVES; 

POOTER, 1992), yellow mombin e hog plum na América do Norte (NARAIN et al., 

2007).  

Constituem-se de frutos pequenos (3 a 5 cm de diâmetro), ovóides, com 

uma fina casca amarela, sendo apreciado pelo seu aroma agradável e sabor levemente 

agridoce (BOSCO et al., 2000) (FIGURA 2.1). 

 

Figura 2.1 – Cajá (Spondias mombin L.) maduro 

 

 Fonte: Google imagens 
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Segundo Brito (2008), a colheita destes frutos é feita manualmente, sendo 

coletados, quando maduros, diretamente do solo, fato que, muitas vezes compromete a 

qualidade dos mesmos, bastante susceptíveis a patógenos na pós-colheita. A safra varia 

de acordo com os Estados produtores, sendo de maio a julho na Paraíba, fevereiro a 

maio no Sudeste da Bahia e janeiro a maio no Ceará. A comercialização dos frutos é 

feita em feiras livres, às margens de rodovias próximas às unidades de produção e nas 

indústrias de processamento de polpas (CAVALCANTE et al., 2009). 

São comercializados para a produção de polpas, sucos, geleias e sorvetes 

por todo o Brasil, apresentando promissor potencial socioeconômico no cenário 

agroindustrial, sobretudo no Nordeste brasileiro (ADEDEJI et al., 1991; AUGUSTO et 

al., 2000; CEVA-ANTUNES et al., 2003; CAVALCANTE et al., 2009). 

De acordo com Tiburski et al. (2011), a polpa de cajá contém elevados 

níveis de potássio, fósforo e cobre, apresentando também maior concentração em 

compostos fenólicos e antioxidantes quando comparados com outras frutas consumidas 

no Brasil, tais como sapoti, umbu, goiaba e morango. Esta composição confere um 

relevante valor funcional e nutricional que pode ser associado à prevenção de diversas 

doenças. 

Na Tabela 2.1, pode ser encontrada a composição química para o cajá por 

100 gramas do fruto, de acordo com Franco (2002). 

 

Tabela 2.1 – Composição química do cajá por 100 gramas do fruto 

Informação nutricional 
Quantidade por 100 gramas de 

fruto 

Calorias 70 Kcal 

Água 82,70 g 

Proteínas 0,80 g 

Fibra 1,00 g 

Cálcio 26,00 mg 

Fóstoro 31,00 mg 

Ferro 2,20 mg 

Niacina 0,50 mg 

Vitamina C 28,00 mg 

Fonte: FRANCO (2002) 
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2.4.2 Siriguela (Spondias purpurea L.)  

 

Spondias purpurea, L., amplamente encontrado na parte norte da América 

do Sul (AUGUSTO et al., 2000), região Nordeste do Brasil (CEVA-ANTUNES et al., 

2006) e América Central, é nativa das florestas tropicais do México e América Central 

(MILLER, 2005). Pertence à mesma família do cajá (Spondias mombin L.), existindo 

pelo menos 180 nomes comuns para a espécie (MILLER, 2005) entre estes são usados 

siriguela (AUGUSTO et al., 2000; CEVA-ANTUNES et al., 2006), jocote, ciruela 

mexicana, red mombin (MILLER; SCHAAL, 2005) e ovo (KOZIOL; MACIA, 1998).  

A siriguela se desenvolve em árvores baixas (3-10 m). Trata-se de uma fruta 

pequena (5 cm de diâmetro e 12-28 g de peso), de cor variando do verde ao amarelo, 

laranja ou vermelho, aroma e sabor agradáveis podendo ser consumida in natura ou na 

forma de sucos e geleias (AUGUSTO et al., 2000; MILLER E SCHAAL, 2005; CEVA-

ANTUNES et al., 2006) (FIGURA 2.2). 

 

Figura 2.2 - Siriguela (Spondias purpurea) madura 

 

 Fonte: Google imagens 

 

De acordo com Pimenta-Barrios e Ramirez-Hernández (2003) e Miller e 

Schaal (2005), a textura dos frutos varia de fibroso a macio e suculento, seu sabor pode 

ser do agridoce ao ácido. O endocarpo é fibroso e lignificado, possuindo uma semente 

que é não comestível.  

Bicas et al. (2011) destacam que a produção de frutos tropicais exóticos, tais 

como o cajá, a siriguela, entre outros, são tradicionalmente apreciados e produzidos em 

localidades ainda restritas,  representando uma economia que pode ser melhor 

explorada. Com o aumento do interesse por novos sabores e aromas pelos 

consumidores, ocorre a necessidade de uma maior caracterização destes frutos, sendo 
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ainda importantes os estudos científicos com o intuito de aumentar as aplicações destes 

na indústria de alimentos. 

Com relação à sua composição centesimal, podem-se verificar na Tabela 2.2 

os valores encontrados para a siriguela baseados na Tabela Brasileira de Composição de 

Alimentos, mostrando baixas quantidades de proteína, gordura e teor moderado de 

calorias, e uma riqueza no conteúdo de fibras e vitamina C (TACO, 2011) 

 

Tabela 2.2 – Composição química da siriguela por 100 gramas do fruto 

Informação nutricional 
Quantidade por 100 gramas de 

fruto 

Calorias 76 Kcal 

Água 78,70 g 

Proteínas 1,40 g 

Lipídeos 0,40 g 

Carboidratos 18,90 g 

Fibra 3,90 g 

Cálcio 27,00 mg 

Magnésio 18,00 mg 

Manganês 0,06 mg 

Fósforo 49,00 mg 

Ferro 0,40 mg 

Sódio 2,00 mg 

Potássio 248,00 mg 

Cobre 0,12 mg 

Zinco 0,50 mg 

Vitamina B1 0,14 mg 

Vitamina C 27,00 mg 

Fonte: TACO (2011) 
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2.4.3 Jambo (Syzygium malaccense, (L) Merryl & Perry) 

 

Também conhecido como Malay apple, mountain apple, pomarosa, jambu 

(FERNANDES et al., 2011), rose apple (CLERICI, CARVALHO-SILVA, 2011), o 

jambo é uma fruta de origem asiática, mais especificamente da Índia e da Malásia, 

sendo encontrado no Brasil nas regiões Norte, Nordeste e nas regiões quentes do 

Sudeste (CAVALCANTE, 1996). 

Pertencentes à família Myrtaceae, são frutos de casca vermelho-escura, 

apresentam forma piriforme ou na forma de sino medindo 5 – 10 cm de comprimento 

por 2,5 – 7,5 cm de largura, têm uma casca fina e cerosa (FIGURA 2.3), com sabor 

levemente adocicado, aroma de rosas, persistente e bastante agradável ao olfato tendo 

sido introduzido em algumas regiões tropicais do mundo, incluindo vários países do 

Caribe, como a Jamaica, Porto Rico e Trinidad e Tobago, além da África e de países da 

América do Sul. 

 

Figura 2.3 – Jambo (Syzygium malaccense (L) Merryl & Perry) maduro 

 

                                      Fonte: Google imagens 

 

Embora abundante em algumas regiões do Brasil, o jambo não é utilizado 

pela indústria, com exceção para o consumo em estado fresco nas regiões de produção, 

sendo grande parte desperdiçada devido a falta de conhecimento da viabilidade 

tecnológica para a sua industrialização (CARDOSO, 2008).  

Poucos dados estão disponíveis na literatura sobre a composição nutricional 

da polpa e casca de jambo vermelho, tornando-se necessária sua caracterização para um 

melhor aproveitamento do fruto, evitando desperdícios e tornando possível a melhoria 

da qualidade nutricional dos cardápios pela incorporação de farinhas nutritivas, pelo 
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aproveitamento do seu extrato para produção de geleias e ainda para extração de 

corantes naturais (AUGUSTA et al., 2010).  

Na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos são encontrados alguns 

dados relevantes na composição centesimal do jambo, como pode ser visualizado na 

Tabela 2.3. 

 

Tabela 2.3 – Composição química do jambo por 100 gramas do fruto 

Informação nutricional 
Quantidade por 100 gramas de 

fruto 

Calorias 27 Kcal 

Água 92,10 g 

Proteínas 0,90 g 

Lipídeos 0,10 g 

Carboidratos 6,50 g 

Fibra 5,10 g 

Cálcio 14,00 mg 

Magnésio 14,00 mg 

Manganês 0,05 mg 

Fósforo 18,00 mg 

Ferro 0,10 mg 

Sódio 22,00 g 

Potássio 135,00 mg 

Cobre 0,02 mg 

Zinco 0,10 mg 

Vitamina B1 0,08 mg 

Niacina 1,14 mg 

Vitamina C 3,80 mg 

Fonte: TACO (2011) 

 

 Augusta et al. (2010) encontraram características relevantes para o 

consumo in natura  e industrialização, associadas aos atributos de qualidade como alto 

rendimento em polpa, composição química adequada para enriquecer alimentos  ou 
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como fonte para extração de corante e antioxidante, no caso da casca, além de elevada 

acidez e altas concentrações de ácido ascórbico, antocianinas e fibra alimentar. 

 

2.5 Secagem de alimentos por atomização: spray drying ou atomização 

 

A secagem é uma das mais antigas e usuais operações unitárias utilizadas no 

mais diversos processos industriais tais como nas indústrias agrícolas, cerâmicas, 

químicas, alimentícias, farmacêuticas, de papel e celulose, mineral e de polímeros, 

sendo umas das mais complexas e menos compreendidas das operações, dada a 

dificuldade e deficiência da descrição matemática dos fenômenos de transferência de 

calor, massa e quantidade de movimentos dos sólidos envolvidos (BROD, 2003). 

Richardson e Harker (2002) apontam que a aplicação de métodos de 

secagem em nível industrial deve-se a uma série de fatores como: a redução de custos 

com transporte; produção de materiais mais apropriados para o manuseio; obtenção de 

propriedades mais precisas e remoção adequada de umidade. 

Na indústria alimentícia a secagem atua na diminuição do conteúdo aquoso, 

reduzindo a umidade e atividade de água dos alimentos e consequentemente reduzindo a 

ocorrência de alterações indesejáveis nos mesmos por via microbiana ou bioquímica (DI 

SCALA; CRAPISTE, 2008).  

A secagem por spray drying é um método amplamente utilizado na 

produção comercial de leite em pó, sucos de frutas e outros produtos de origem vegetal, 

sendo uma técnica rápida e de operação contínua (DUFFIE; MARSHALL, 1953; KIM 

et al., 2009; KHA et al., 2010). 

De acordo com Mafart (1994), o princípio da técnica se baseia em 

pulverizar o produto, líquido ou em pasta, em gotículas, através de um bico de diâmetro 

diminuto, formando uma névoa que entra em contato com uma corrente de ar quente 

(120 a 250 ºC em alimentos). O ar quente aplicado atua, por sua vez, como fluido 

aquecedor e como veículo transportador de umidade, evaporando de forma imediata a 

água contida na matriz alimentícia, separando o sólido formado com a ajuda de um 

ciclone primário situado na saída da câmara de secagem. Mediante uma ventilação de 

aspiração apropriada, um ciclone secundário recupera as partículas mais finas que 

tendem a permanecer em suspensão no recinto de secagem (FIGURA 2.4). 
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Figura 2.4 – Fluxo de um Spray Dryer com ciclones 

 

  Fonte: GAVA, 1984.  

 

Furuta et al.(1994) afirmam que as características do atomizador, bem como 

a transferência de calor e massa entre o ar aquecido e as gotículas na câmara de secagem 

exercem considerável influência na qualidade dos produtos obtidos.  

A atomização se faz necessária para que se aumente a área de contato do 

produto a ser seco, que em contato com o ar quente realiza a troca térmica e a 

transferência de massa, resultando em uma evaporação rápida do solvente do produto 

(MASTERS, 1985). 

O produto em pó obtido deve reunir características como a facilidade de 

reconstituição, degradação mínima dos constituintes envolvidos e características 

sensoriais agradáveis. Segundo Nath e Satpathy (1998), propriedades como 

molhabilidade, penetração, dispersibilidade e solubilidade são influenciadas pela 

natureza dos alimentos (teor de sólidos, viscosidade e temperatura), tipo de spray dryer, 

velocidade de secagem e pressão de operação e temperaturas de entrada e saída de ar. 

Goula e Adamapoulos (2008) acrescentam que a solubilidade do pó está 

associada com o conteúdo de umidade e as condições operacionais do secador, 

aumentando com  a diminuição no teor de umidade. A otimização das características 

sensoriais e nutricionais, bem como o rendimento, dos produtos em pó obtidos por 

spray drying, pode ser conseguida pelo controle de variáveis como as características do 

líquido de alimentação (viscosidade, tamanho da partícula e vazão) e do ar de secagem 
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(temperatura e pressão), o tempo de secagem e remoção da umidade, assim como o tipo 

de atomizador (TONON et al. 2009; MRAD et al., 2011). 

Materiais ricos em açúcares (frutose, glicose, sacarose) e/ou ácidos de baixo 

peso molecular (cítrico, málico e tartárico), constituem mais de 90% do conteúdo sólido 

em sucos e, frequentemente, apresentam maior dificuldade de secagem por Spray 

drying, pois produzem pós muito higroscópicos, com alta susceptibilidade em formar 

aglomerados, além, de problemas de fluidez. Em temperaturas utilizadas nas secagens, 

alimentos desta natureza tendem a apresentar problemas de adesão às paredes da câmara 

de secagem, além da adesão das partículas entre si (coesão), podendo levar a formação 

de produtos diferentes ao invés de pós (ROOS, 1995; BHANDARI, DATTA HOWES, 

1997; DOLINSKY, MALETSKAYA, SNEZHKIN, 2000). 

O uso de adjuvantes de secagem, como as maltodextrinas e a goma arábica, 

dentre outros, evitam ou mesmo minimizam alguns problemas associados à secagem 

por Spray Drying, pois, por apresentarem alta temperatura de transição vítrea (Tg), são 

capazes de reduzir a higroscopicidade dos pós facilitando assim o processo de secagem 

(BHANDARI, DATTA HOWES, 1997; BHANDARI & HARTEL, 2005).  

A temperatura de transição vítrea (Tg) pode ser definida como sendo a 

temperatura na qual uma matriz amorfa passa de um estado vítreo para um estado 

gomoso (BHANDARI; DATTA; HOWES, 1997; COLLARES; KIECKBUSCH, 2004; 

TONON  et al., 2009), esta temperatura exerce grande influência em pós alimentícios 

uma vez que pode ser responsável por diversas mudanças físicas tais como: 

cristalização, pegajosidade, e aglomeração durante o processamento, manipulação e 

estocagem  dos mesmos (ROOS, 2010). 

Segundo Juliano e Barbosa-Cánovas (2010), sucos de frutas apresentam, 

como fator crítico para a secagem por atomização, uma baixa Tg, o que facilita a 

absorção de água e formação de aglomerados (caking) além da dissolução de açúcares 

amorfos e recristalização dos mesmos.  

Estudos de Righetto e Netto (2000) e Collares e Kieckbusch (2004), 

indicam que a goma arábica tem valores de Tg superiores à maltodextrina, sugerindo 

uma provável maior eficácia da primeira na redução da higroscopicidade dos pós, no 

entanto, segundo McNamee et al. (1998) o custo e a oferta limitada de goma arábica 

torna a utilização da maltodextrina mais adequada. 

A maltodextrina, além de diminuir as características de pegajosidade 

(stickiness) de alimentos em pó derivados de matrizes ricas em açúcares e ácidos de 
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baixo peso molecular, atua como fixador de aroma e gordura além de melhorar as 

propriedades de formação de filmes e emulsificação (BAE; LEE, 2008). 

Segundo Gabas et al. (2007) as maltodextrinas são constituídas de unidades 

de β-D-glicose ligadas principalmente através de ligações glicosídicas e são 

classificadas de acordo com sua dextrose equivalente (DE) (KENYON, 1995). 

A DE é uma medida que caracteriza a extensão da hidrólise do amido, um 

produto que apresente grau 100 de dextrose equivalente corresponde ao amido 

completamente hidrolisado, isto é, glicose pura (dextrose) (INTERNATIONAL 

STARCH INSTITUTE, 2013). 

Shahidi e Han (1993) e Reineccius (1991) classificam as maltodextrinas 

como amidos parcialmente hidrolisados com DE inferior a 20. As maltodextrinas com 

DE baixo possuem baixa higroscopicidade e os materiais encapsulados com estes 

produtos resultam em pós com escoamento livre, com eficiência econômica da operação 

aumentada. As soluções com maltodextrinas apresentam baixa viscosidade, excelente 

solubilidade em água fria e têm a propriedade de facilitar a liberação do material ativo. 

Neste trabalho goma arábica e maltodextrina foram avaliados como 

adjuvantes de secagem para sucos de frutas contendo oligossacarídeos pré-bióticos. 
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3.0 CAPÍTULO 2- UTILIZAÇÃO DE SUCOS DE CAJÁ, JAMBO E SIRIGUELA 

NA SÍNTESE DE OLIGOSSACARÍDEOS PRÉ-BIÓTICOS 

 

RESUMO 

 

Novos ingredientes vêm sendo extensivamente utilizados no processamento de 

alimentos, tendo os oligossacarídeos pré-bióticos ocupado posição de destaque devido 

às suas características funcionais. O objetivo deste trabalho foi realizar a síntese 

enzimática de oligossacarídeos em sucos de cajá, jambo e siriguela. Os sucos foram 

obtidos por diluição da polpa congelada e caracterizados quanto ao pH e concentração 

inicial de açúcares. A síntese foi realizada seguindo um planejamento fatorial 22 e 

analisada por superfície de resposta. Os açúcares residuais foram quantificados por 

CLAE, a dextrana foi determinada pelo método fenol-sulfúrico e os oligossacarídeos 

produzidos tiveram suas concentrações calculadas por balanço de massa. Os 

oligossacarídeos sintetizados foram testados quanto as condições de digestibilidade in 

vitro  e capacidade de estimular o crescimento de bifidobactérias. Foram preparadas 

bateladas, a partir do ensaio experimental mais adequado para a elaboração do suco, 

onde os mesmos receberam tratamento térmico brando, sendo armazenados sob 

refrigeração e analisados quanto a presença de coliformes e bolores e leveduras durante 

um período de um mês. Os ensaios demonstraram que a presença de açúcares redutores 

contribui na síntese de oligossacarídeos. Os oligossacarídeos resistiram às condições de 

hidrólise ácida e enzimática e estimularam o crescimento de bifidobactérias. Com 

relação às análises microbiológicas verificou-se que ao final do primeiro mês houve 

intenso desenvolvimento de bolores e leveduras sem, no entanto, apresentar coliformes 

totais e/ou fecais. 

Palavras-chave: cromatografia, funcionais, suco, dextrana. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays more and more new food ingredients are being used like prebiotic 

oligosaccharides due its functional characteristics. The aim of this study was to carry 

out an enzymatic synthesis of oligosaccharides in hog plum, jambo and siriguela juices. 

The concentration of juices’ reducing sugars and pH were determined. The synthesis 

was performed by 22 factorial planning and analyzed by response surface. The residual 

sugars was detected by CLAE, the dextran was determined by phenol-sulfuric method 

and the oligosaccharides were determined by mass balance. The oligosaccharides were 

submitted in vitro digestibility tests and capacity to stimulate bifidobacteria. The juices 

with prebiotic oligosaccharides were submitted to bland thermal treatment and were 

stored under refrigeration. Microbiologic tests were conducted for one month. Sucrose 

is important to form dextran and the reducing sugars are good to oligosaccharides 

synthesis. Oligosaccharides resisted the acid and enzymatic hydrolyses and have 

promoted the bifidobacteria growth. Molds and yeasts were detected at the end of the 

month; meanwhile, total and faecal coliforms weren’t detected. 

Key-words: chromatography, functional, juice, dextran 

 

3.1 Introdução 

 

Nos últimos anos, novos produtos alimentícios têm sido desenvolvidos e 

lançados no mercado com o intuito de adequar-se aos diferentes padrões dietéticos 

humanos, além de oferecer aos consumidores alimentos mais saudáveis e que 

contribuam na redução do risco de doenças tais como obesidade, diabetes tipo 2, 

doenças coronarianas, dentre outras (SIRÓ et al., 2008;  WHO, 2003). 

Os alimentos funcionais surgiram a partir desta necessidade, pois, mesmo 

ainda não havendo um conceito universalmente estabelecido, este grupo de alimentos 

apresenta a característica de contribuir beneficamente em uma ou mais funções 

fisiológicas do corpo, além do seu efeito nutricional, promovendo uma relevante 

melhoria do bem estar e da saúde dos consumidores assim como a possível diminuição 

dos riscos associados a doenças (DIPLOCK et al.,1999; SCHIEBER, 2012).  

Toledo e Lajolo (2008) salientam que os alimentos funcionais não podem 

ser considerados medicamentos, portanto, quando inseridos na alimentação, devem 

fazer parte de uma dieta normal. Dentro deste aspecto alimentos ricos em carboidratos 
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não digeríveis (como por exemplo, as fibras) e/ou oligossacarídeos pré-bióticos têm 

adquirido grande destaque.  

Gibson et al. (2004) conceitua os pré-bióticos como sendo "ingredientes que 

são fermentados seletivamente permitindo mudanças específicas na composição e/ou 

atividade da microflora gastrointestinal e conferindo benefícios no bem estar e saúde do 

hospedeiro" estando inclusive associado ao aumento da biodisponibilidade de minerais, 

sobretudo o cálcio (ROBERFROID et al., 2010), modulação do sistema imunológico 

(LOMAX; CALDER, 2009; SEIFERT; WALTZ, 2007), prevenção na incidência ou 

melhoria da severidade e duração de infecções gastrointestinais (LOMAX; CALDER, 

2009) além da regulação de desordens metabólicas associadas à obesidade (CANI et al., 

2009; PARNELL; REIMER, 2009; PETERS et al., 2009) e redução do risco de câncer 

(LIONG, 2008). 

A obtenção de oligossacarídeos pré-bióticos por síntese enzimática se 

apresenta como uma alternativa viável frente a complexidade estrutural encontrada no 

isolamento dos mesmos a partir de fontes naturais (HÖLEMANN; SEEBERGER, 2004; 

KOELLER; WONG, 2000; PUKIN et al., 2008). Assim a enzima dextrana-sacarase, 

uma glicosil-transferase produzida e liberada pela bactéria Leuconostoc mesenteroides, 

catalisa a transferência de resíduos glicosil a partir de uma molécula doadora, no caso a 

sacarose, para um aceptor particular (glicose e frutose) tendo como produto final 

dextrana e oligossacarídeos pré-bióticos (MONCHOIS et al., 1999; MONSAN; PAUL, 

1995; RABELO et al., 2006; RODRIGUES et al., 2003, 2006). 

Relevante atenção tem sido dada a produtos alimentícios não lácteos 

contendo componentes pré-bióticos tais como os sucos de frutas, dentre outros. De 

acordo com Brasil (2009) sucos são definidos como sendo “uma bebida não fermentada, 

não concentrada, ressalvados os casos especificados, e não diluída, destinada ao 

consumo, obtida da fruta madura e sã, ou parte do vegetal de origem, por processamento 

tecnológico adequado, submetida a tratamento que assegure a sua apresentação e 

conservação até o momento do consumo”. Especial atenção tem sido dada às frutas 

tropicais devido as suas características sensoriais e ao crescente reconhecimento de 

propriedades terapêuticas e valor nutricional (GONZALEZ-AGUILAR, et al., 2010; 

BICAS et al., 2011; YANG et al., 2011) sendo consideradas exóticas àquelas em que 

seu uso e/consumo encontra-se restrito às pessoas de uma limitada área geográfica 

(APARECIDA DE ASSIS et al., 2009; VALENTE et al., 2011). 
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Frutos como o cajá (Spondias mombin) e a siriguela (Spondias purpurea) 

são muito apreciados no Brasil, sobretudo no Nordeste, na produção de polpas, sucos, 

geleias e sorvetes contribuindo para a consolidação de atividades agrícolas rentáveis 

dentro do agronegócio brasileiro (LEON; SHAW, 1990; JANICK; PAULL, 2008; 

SOARES et al., 2006; REETZ, 2007).  

O jambo (Syzygium malaccense, (L) Merryl & Perry) é um fruto de origem 

asiática sendo encontrado nas regiões Norte e Nordeste do país, não sendo ainda tão 

utilizado pela indústria devido, principalmente, à falta de conhecimento da viabilidade 

tecnológica para sua industrialização (CARDOSO, 2008; CAVALCANTE, 1996; 

CARDOSO; SRUR, 1996; TAVARES et al., 2002). 

Dentro deste contexto o presente trabalho teve como objetivo a síntese de 

oligossacarídeos pré-bióticos em sucos de cajá, siriguela e jambo como forma de 

elaboração de um produto funcional, avaliação da resistência dos oligossacarídeos 

sintetizados quanto à presença de enzimas digestivas e ambiente ácido, verificação do 

crescimento de bifidobactérias em meio contendo os pré-bióticos formados, além da 

estabilidade microbiológica dos sucos submetidos a tratamento térmico brando. 

 

3.2 Material e Métodos 

 

3.2.1 Preparo dos sucos 

 

Os sucos de cajá e siriguela utilizados no experimento foram obtidos a partir 

da diluição das polpas congeladas, sem conservantes, adquiridas em um fornecedor 

local de Fortaleza/CE, de acordo com as recomendações do fabricante, utilizando a 

proporção de 1:3 (polpa: água). 

O suco de jambo foi obtido a partir de frutos colhidos na região 

metropolitana de Fortaleza. Estes foram sanitizados em solução de hipoclorito de sódio 

200 ml/L e processados em centrífuga tipo Juicer, sendo o suco utilizado da forma 

como obtido, isto é, sem a necessidade de diluição. 

 

3.2.2 Caracterização físico-química dos sucos  

 

Os sucos foram submetidos às análises de pH e determinação de açúcares. O 

pH foi determinado por medida direta em potenciômetro de marca Marconi®, modelo 
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PA200, calibrado a cada utilização com soluções tampão de pH 4,0 e pH 7,0 conforme a 

AOAC (1992).  

Os açúcares foram analisados por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

(CLAE), utilizando um Cromatógrafo Líquido Varian ProStar  equipado com bomba 

modelo ProStar 221, detector de índice de refração Prostar modelo 335 RI e forno para 

termostatização MetaThermTM. Os carboidratos foram identificados e quantificados em 

uma coluna Biorad HPX-87C a 85 °C. A fase móvel era constituída de água miliQ com 

fluxo de 0,6 mL/min. A temperatura do detector foi de 35 °C. Todos os ensaios foram 

realizados em duplicata. 

 

3.2.3 Síntese enzimática dos oligossacarídeos pré-bióticos e determinação de 

dextrana 

 

As sínteses enzimáticas foram realizadas nas condições ótimas de síntese 

(30 °C e pH 5,2), sendo o pH ajustado com o auxílio de uma solução de NaOH 0,1 

mol/L; em tubos de ensaio e sem agitação (RODRIGUES, 2003).  Foi utilizada a 

enzima dextrana-sacarase parcialmente purificada com atividade enzimática de 0,5 

UI/mL, produzida no Laboratório de Biotecnologia do Departamento de Tecnologia de 

Alimentos da Universidade Federal do Ceará.  

As concentrações de substratos (sacarose e açúcares redutores presentes no 

suco) para a síntese dos oligossacarídeos foram estabelecidas através de um 

planejamento fatorial 22, variando as concentrações de sacarose e açúcares redutores 

(TABELA 3.1) por adição ou diluição dos mesmos quando presentes nos sucos, e os 

resultados (concentração de dextrana e concentração de oligossacarídeos formados) 

foram analisados através de análise de superfície de resposta (BARROS NETO, 

SCARMINIO e BRUNS, 1995).  

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Tabela 3.1. Planejamento experimental compósito central 22 para síntese de 

oligossacarídeos pré-bióticos. 

 

Os sucos de cajá, siriguela e jambo foram utilizados como substrato para a 

enzima dextrana-sacarase, sendo a síntese conduzida até o consumo total da sacarose.  

Após a síntese, a dextrana foi precipitada, adicionando-se etanol comercial 

na proporção 1:3 (amostra:etanol), diluída em água destilada, e determinada de acordo 

com o método fenol-ácido sulfúrico (DUBOIS et al., 1956). O sobrenadante foi 

removido para a análise em cromatografia de camada delgada e análise por 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). 

 

3.2.4 Detecção dos oligossacarídeos por Cromatografia de Camada Delgada 

 

Os oligossacarídeos produzidos na síntese foram detectados pelo uso de 

Cromatografia de Camada Delgada (CCD), sendo as amostras, obtidas na precipitação 

da dextrana, previamente tratadas em cartuchos Bond Elut C18, da marca Varian®, para 

a retirada de pigmentos de cor e, em seguida, filtradas em membrana Millipore®.  

A Cromatografia de Camada Delgada foi conduzida utilizando-se placas de 

sílica gel Whatman K6, 250 µm de espessura (Whatman, Kent, UK), onde 10 µL de 

cada amostra e de uma solução padrão contendo 1,0 g/L de sacarose, frutose e glicose 

Ensaio Sacarose (g/L) 
Açúcares redutores 

(g/L) 

1 25,0 25,0 

2 25,0 75,0 

3 75,0 25,0 

4 75,0 75,0 

5 14,6 50,0 

6 85,3 50,0 

7 50,0 14,6 

8 50,0 85,3 

9 50,0 50,0 

10 50,0 50,0 

11 50,0 50,0 
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foram aplicados na superfície das placas, distantes 1,5 cm de sua borda. Após a 

absorção da amostra pela sílica, as placas foram introduzidas em uma cuba para CCD, 

saturada com uma solução de acetato de etila:acetonitrila:água destilada:1-propanol 

(20:85:90:50) (fase móvel) sendo realizadas duas ascenções. Ao término de cada 

ascensão a placa foi submetida a secagem com aplicação de um fluxo de ar quente para 

a volatilização da fase móvel e novamente introduzida no sistema de ascenção. 

 Após as duas ascenções foi pulverizada sobre a placa uma solução 

reveladora constituída de 0,3% (m/v) de 1-naftiletilenodiamida e 5% (v/v) de H2SO4 

concentrado em metanol e, em seguida, levadas a estufa a 120 °C por 10 minutos para a 

detecção dos açúcares na forma de bandas escuras. 

 

3.2.5 Determinação da concentração de açúcares residuais e oligossacarídeos por 

CLAE  

 

Após a precipitação da dextrana, o sobrenadante foi tratado conforme item 

3.2.4 e submetido à análise, em duplicata, por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

em cromatógrafo líquido da marca Varian, composto por duas bombas de alta pressão 

Pro Star 210, um detector de índice de refração (IR) Pro Star 355 Varian, um injetor 

automático Pro Star 310 Varian, com agulha de amostragem de 20 µL, um 

desgaseificador e forno para termostatização da coluna. A análise cromatográfica foi 

realizada a 85 °C com uma coluna para separação/identificação de açúcares BioRad 

HPX-87C, (8,0 mm x 300 mm i.d), utilizando-se água Milli-Q (MILLIPORE®)  como 

fase móvel, com um fluxo de 0,6 mL/min, com detector de Índice de Refração (IR) a 

35°C. 

A análise por CLAE possibilitou a determinação da concentração dos 

açúcares residuais contidos em cada um dos 11 ensaios dos planejamentos dos sucos. 

Com estes dados foi possível determinar a concentração de oligossacarídeos formados, 

por balanço de massa, conforme a equação abaixo: 

 

OligosT= (Saci + ARi) – (Sacf+ARf+Dxt), onde            (Eq. 3.1) 

 

OligosT = Oligossacarídeos Totais 

Saci = Sacarose inicial 

ARi = Açúcares Redutores inicial 
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Sacf = Sacarose residual 

ARf = Açúcares Redutores residual 

Dxt = Dextrana 

 

3.2.6 Hidrólise ácida e enzimática in vitro de oligossacarídeos pré-bióticos sob 

condições fisiológicas (pH extremamente ácido; 37 °C). 

 

Foram realizadas sínteses de enzimáticas em meio composto de sacarose, 

glicose e frutose, diluídas em água, de acordo com as proporções verificadas nos 

resultados dos ensaios aplicados para os sucos (ensaio com a maior concentração de 

oligossacarídeos e o ensaio com a concentração considerada ótima). 

 

3.2.6.1 Hidrólise ácida 

 

A hidrólise ácida foi conduzida de acordo com Nilsson e Bjorck (1988) com 

modificações.  

Após a síntese foi adicionada uma solução de HCl 0,10 mol/L em igual 

volume do ensaio de maneira que a mistura apresentasse uma concentração de HCl a 

0,05 mol/L sendo, em seguida, incubada durante 120 minutos em banho-maria com 

temperatura controlada a 37 °C. Alíquotas foram retiradas nos tempos 0, 30, 60, 90 e 

120 minutos e submetidas à análise de açúcares redutores pelo método do ácido 

dinitrosalicílico (DNS) (MILLER, 1959). 

 

3.2.6.2 Hidrólise enzimática 

 

O teste da hidrólise enzimática foi baseado no método desenvolvido por 

Nilsson e Björck (1988) com modificações.  

Utilizou-se um complexo enzimático comercial Enzyfor (VITAFOR®) 

constituído de enzimas amilases (80mg/g do produto), proteases (33,3mg/g do produto), 

lípases (2,6 mg/g do produto) e lactases (13,3mg/g do produto), além de maltodextrina 

como excipiente, simulando a constituição enzimática do trato gastrointestinal. 

Foram pesados 0,1 g de enzima comercial e adicionado em 3,0 mL de cada 

ensaio escolhido, contendo oligossacarídeos pré-bióticos sintetizados. 
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As amostras foram incubadas em banho-maria a 37 °C sendo retiradas 

alíquotas nos tempos 0, 30, 60, 90, 120 e 180 minutos, sendo submetidas à 

determinação de açúcares redutores por DNS e cromatografia de camada delgada onde 

puderam se evidenciar as bandas formadas.  

 

3.2.7 Crescimento de bifidobactérias em meio contendo oligossacarídeos pré-

bióticos 

 

Os oligossacarídeos pré-bióticos sintetizados foram utilizados na 

formulação de meios de cultura para avaliação do crescimento de bifidobactérias 

seguindo metodologia descrita por Rada et al. (2008) com modificações.  

O meio de cultura utilizado (meio basal) foi composto de peptona (10g), 

caldo nutriente (Himedia®) (10g), tween 80 (1 mL), L-cisteína (0,5g), água destilada (1 

L), pH=7,0; sendo suplementado com oligossacarídeos sintetizados de forma que a 

concentração final do pré-biótico no meio fosse de 2 g/L. 

O meio basal tratado pela inoculação de 0,3 mL de uma solução contendo a 

bactéria Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus pré-cultivado a 37 °C por 24h (fase 

de pré-tratamento). A cepa de Lactobacillus utilizada apresentava a característica de 

consumir apenas os açúcares simples (glicose, frutose, sacarose) presentes no meio, 

como fonte de carbono, não consumindo por sua vez, os oligossacarídeos adicionados 

(RADA et al., 2008). 

Após o pré-tratamento com L. delbrueckii, o meio foi centrifugado 

(10000g/5 min.). O sobrenadante obtido foi então ajustado o pH (pH=7) distribuído em 

tubos de ensaio (10 mL) e esterilizados a 121 °C por 15 minutos. 

Foram utilizadas quatro espécies de bifidobactérias (Bifidobacterium 

animalis, B. breve, B. bifidum, e B. infantis). As bifidobactérias, cultivadas em meio 

caldo MRS (Man Rogosa e Sharpe) (Himedia®) durante 24h a 37 °C, foram adicionadas 

(0,3 mL) em 10 mL de meio basal (MB) pré-tratado.  

As bifidobactérias, inoculadas no meio basal,  incubadas a 37 °C por 24-48h 

em estufa, sob condições de anaerobiose (5% de CO2). O crescimento das 

bifidobactérias foi verificado pela medida da absorbância, em triplicata, em 

espectrofotômetro a 620 nm (FIGURA 3.1).  
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Como padrão foi substituído, na formulação do meio basal, o 

oligossacarídeo pré-biótico sintetizado por fruto-oligossacarídeo (FOS) comercial (Corn 

Products®) 

 

Figura 3.1 – Fluxograma de análise de bifidobactérias em meio contendo 

oligossacarídeos pré-bióticos. 

 

   

 

3.2.8 Tratamento térmico e estabilidade microbiológica dos sucos pré-bióticos 

 

Amostras dos sucos de cajá, siriguela e jambo, que apresentaram 

concentrações ótimas de oligossacarídeos pré-bióticos produzidos, foram envasados em 

frascos de vidro âmbar de 100 mL, previamente sanitizados. Em seguida, os sucos 

envasados foram submetidos a aquecimento em banho-maria a 90 °C por 2 minutos 

sendo imediatamente resfriados em banho de gelo e armazenados, sob refrigeração (4 
oC) para a avaliação da estabilidade microbiológica por um período de um mês sendo 

realizada a contagem de bolores e leveduras (SILVA et al, 2010) e análise de coliformes 

totais e fecais (PETRIFILMTM). 
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3.3 Resultados e Discussões 

 

3.3.1 Caracterização físico química dos sucos. 

 

Os sucos de cajá, jambo e siriguela analisados apresentaram pH de 2,56; 

3,40 e 2,70; respectivamente,  sendo estes corrigidos para 5,2 com NaOH 0,1 mol/L; pH 

ótimo para a ação da enzima dextrana-sacarase. De acordo com Brasil (2000), que 

estabelece os Padrões de Identidade e Qualidade para polpa de cajá, o pH para este 

produto deve ser de no mínimo 2,2; estando as amostras de suco de cajá dentro deste 

limite.  

A legislação brasileira não estabelece limites de pH para polpa ou suco de 

siriguela, no entanto, por pertencerem ao mesmo gênero do cajá (Spondias) sugere-se 

que os valores sejam aproximados.  

Os resultados encontrados para o suco de jambo corroboram com os 

encontrados por Augusta (2010), que afirma que o pH para frutos da família Myrtaceae 

pode variar de 2,54 a 4,09.  

Com relação à concentração inicial de açúcares nos sucos, foram 

encontrados para o suco de cajá e para o suco de jambo concentrações de 49,71 g/L  e 

38,46 g/L em açúcares redutores (glicose e frutose), não sendo detectada a presença de 

sacarose.  

O suco de siriguela apresentou valores, para a concentração de açúcares 

redutores e sacarose, mais elevados que nos outros dois sucos, obtendo-se 73,35 e 83,51 

g/L, respectivamente (TABELA 3.2). Vale salientar que estes valores foram corrigidos 

de acordo com o planejamento experimental para a produção de oligossacarídeos com 

adição de sacarose, glicose e frutose, quando necessários. 

 

Tabela 3.2. Resultados para a determinação de açúcares redutores e sacarose em sucos 

de cajá, jambo e siriguela. 

Sucos Sacarose (g/L) Glicose (g/L) Frutose (g/L) 
Açúcares 

Redutores (g/L) 

Cajá N.D. 27,95±0,05 21,77±0,03 49,71±0,05 

Jambo N.D. 18,19±0,02 20,27±0,03 38,46±0,04 

Siriguela 83,51±0,1 50,83±0,07 22,52±0,07 73,35±0,05 

(N.D.:Valores não detectáveis) 
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3.3.2 Determinação de dextrana e oligossacarídeos pré-bióticos em sucos de cajá, 

jambo e siriguela. 

 

Podem ser verificados nas Tabelas 3.3, 3.4 e 3.5 os resultados, obtidos para 

cada ensaio do planejamento experimental, sendo verificada a formação de dextrana e 

produção dos oligossacarídeos, bem como os açúcares residuais ao final da síntese 

enzimática, para os sucos analisados.  

 

Tabela 3.3 – Resultados de concentração de dextrana e oligossacarídeos e açúcares 

residuais no planejamento experimental para o suco de cajá. 

Ensaio 
Sacinicial* 

(g/L) 

ARinicial* 

(g/L) 

Sacresidual* 

(g/L) 

ARresidual* 

(g/L) 

Dextrana 

(g/L) 

Oligossacarídeos 

(g/L) 

1 25,00 25,00 0 1,13 5,43±0,10 43,43 

2 25,00 75,00 0 7,62 6,60±0,58 85,78 

3 75,00 25,00 0,87 5,51 10,32±0,47 84,16 

4 75,00 75,00 0,93 10,28 10,85±0,40 128,86 

5 14,65 50,00 0,13 3,95 3,60±0,22 57,07 

6 85,35 50,00 0,40 7,46 10,95±0,55 116,60 

7 50,00 14,65 4,45 3,02 4,63±0,28 56,99 

8 50,00 85,35 0,21 10,37 8,32±0,24 116,66 

9 50,00 50,00 0,50 5,8 6,90±0,38 87,29 

10 50,00 50,00 0,46 6,49 7,81±0,38 85,69 

11 50,00 50,00 0,43 5,88 6,20±0,14 87,91 

*Sacinicial – Concentração de sacarose inicial; ARinicial – Concentração de Açúcares Redutores iniciais; 
Sacresidual - Concentração de sacarose final; ARresidual - Concentração de Açúcares Redutores iniciais. 
 

Para todos os sucos analisados o ensaio 4 foi o que apresentou a maior 

concentração de oligossacarídeos produzidos, dentro da faixa estudada, durante a 

síntese, verificando-se valores de 128,86; 125,42 e 127,92 g/L no sucos de cajá, jambo e 

siriguela, respectivamente. Salienta-se, também, que a concentração de dextrana foi 

considerável neste ensaio (ensaio 4) uma vez que a formação de dextrana na síntese 

enzimática é dependente da presença de sacarose no meio, constatando-se que os 

ensaios com maior concentração de dextrana são aqueles em que houve uma maior 

concentração de sacarose inicial ou menor concentração de sacarose residual. 
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Tabela 3.4 – Resultados de concentração de dextrana e oligossacarídeos e açúcares 

residuais no planejamento experimental para o suco de jambo. 

Ensaio 
Sacinicial* 

(g/L) 

ARinicial* 

(g/L) 

Sacresidual* 

(g/L) 

ARresidual* 

(g/L) 

Dextrana 

(g/L) 

Oligossacarídeos 

(g/L) 

1 25,00 25,00 0,00 5,33 2,76±0,20 41,91 

2 25,00 75,00 0,22 12,06 3,18±0,39 84,54 

3 75,00 25,00 0,05 8,90 9,74±0,14 81,31 

4 75,00 75,00 0,29 14,90 9,39±0,55 125,42 

5 14,65 50,00 0,00 9,62 2,76±0,05 52,26 

6 85,35 50,00 0,17 10,80 8,08±0,23 116,30 

7 50,00 14,65 0,00 5,14 3,72±0,25 55,79 

8 50,00 85,35 0,31 14,39 5,55±0,51 115,10 

9 50,00 50,00 0,00 10,09 5,24±0,08 84,67 

10 50,00 50,00 0,15 9,60 5,73±0,25 84,52 

11 50,00 50,00 0,17 9,38 5,79±0,07 84,66 

*Sacinicial – Concentração de sacarose inicial; ARinicial – Concentração de Açúcares Redutores iniciais; 
Sacresidual - Concentração de sacarose final; ARresidual - Concentração de Açúcares Redutores iniciais. 
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Tabela 3.5 – Resultados de concentração de dextrana e oligossacarídeos e açúcares 

residuais no planejamento experimental para o suco de siriguela. 

Ensaio 
Sacinicial* 

(g/L) 

ARinicial* 

(g/L) 

Sacresidual* 

(g/L) 

ARresidual* 

(g/L) 

Dextrana 

(g/L) 

Oligossacarídeos 

(g/L) 

1 25,00 25,00 0,00 2,38 1,75±0,17 45,87 

2 25,00 75,00 0,00 2,04 1,82±0,20 96,14 

3 75,00 25,00 0,00 5,07 6,12±0,01 88,81 

4 75,00 75,00 0,00 5,78 7,02±0,49 127,92 

5 14,65 50,00 0,1236 7,56 1,90±0,31 55,06 

6 85,35 50,00 0,00 4,06 9,96±0,47 121,34 

7 50,00 14,65 0,00 3,50 7,36±0,11 53,80 

8 50,00 85,35 0,00 5,00 4,02±0,17 126,33 

9 50,00 50,00 0,00 3,56 5,46±0,27 90,98 

10 50,00 50,00 0,00 4,19 4,43±0,20 91,39 

11 50,00 50,00 0,00 4,54 5,27±0,09 90,19 

*Sacinicial – Concentração de sacarose inicial; ARinicial – Concentração de Açúcares Redutores iniciais; 
Sacresidual - Concentração de sacarose final; ARresidual - Concentração de Açúcares Redutores iniciais. 

 

Falconer, Mukerjea e Robyt (2011) avaliaram a influência da concentração 

de sacarose, temperatura e enzima dextrana-sacarase, produzida por Leuconostoc 

mesenteroides B512FMC, na biossíntese de dextrana de diferentes pesos moleculares e 

concluíram que a relação entre síntese de dextrana:concentração de sacarose é 

diretamente proporcional, isto é, quanto maior a concentração de sacarose presente no 

meio maior será a formação de dextrana por via enzimática. 

De acordo com Gibson, Willis e Van Loo (2007), a ingestão média diária 

per capita de oligossacarídeos para os norte americanos é 2,0 a 4,0 g na forma de 

frutooligossacarídeos, no Japão chega a 13,7 mg/kg por dia (SPIEGELL, ROSE, 

KARABEL, 2007).  

No Brasil ainda não existem dados relacionados a quantidade diária 

ingerida. No entanto, para Silva (2007), estudos têm demonstrado que, para um 

indivíduo saudável, a quantidade de oligossacarídeos que pode ser ingerida é de 10 

g/dia. Desta forma, sob o ponto de vista nutricional, pode-se perceber que nos ensaios 5 

e 7, em todos os sucos, foram obtidos resultados satisfatórios às necessidades diárias de 
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pré-bióticos pois, se um indivíduo ingerir 200 mL de suco com esses oligossacarídeos, 

por dia, terá suas quantidades diárias de pré-bióticos satisfeitas.  

O ensaio experimental escolhido para as sínteses dos sucos de cajá, jambo e 

siriguela foi aquele que apresentou uma menor necessidade de correção por adição de 

sacarose (ensaio 5 – 14,6 g/L de sacarose e 50,0 g/L de açúcares redutores), uma vez 

que os sucos avaliados já continham concentrações suficientes de açúcares redutores 

para a formação de oligossacarídeos pré-bióticos.  

De acordo com a análise estatística verificou-se que a presença de sacarose 

foi importante na formação da dextrana e os açúcares redutores propiciaram, junto com 

a sacarose, a produção dos oligossacarídeos, sendo esta significativa num intervalo de 

95% de confiança (TABELAS 3.6, 3.7 e 3.8). 

Os gráficos de Pareto confirmam que os efeitos lineares da concentração de 

sacarose e açúcares redutores foram significativos para a produção dos oligossacarídeos 

por síntese enzimática (FIGURAS 3.2; 3.3 e 3.4).  

 

Tabela 3.6 – Efeitos estimados das variáveis independentes sobre a concentração de 

dextrana e oligossacarídeos em suco de cajá. 

Fator 
Dextrana Oligossacarídeos 

Efeito Erro padrão Efeito Erro padrão 

Média  6,973302* 0,674394* 86,96438* 0,670099* 

SAC (L) 4,996017* 0,825960* 41,99741* 0,820700* 

SAC (Q) 1,135031 0,983089 -0,76358 0,976828 

AR (L) 1,727579 0,825960 42,85586* 0,820700* 

AR (Q) 0,175540 0,983089 -0,77984 0,976828 

*significativo a 95% de confiança; SAC – Sacarose; AR – Açúcares redutores; L – Efeito linear; Q – Efeito 

quadrático.  
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Figura 3.2 – Gráfico de Pareto para os efeitos estimados na produção de 

oligossacarídeos em suco de cajá. 
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51,17267
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p=,05

SAC(Q)

AR(Q)

1Lby2L

(1)SAC(L)

(2)AR(L)

 
p = 95% de significância; SAC – Sacarose; AR – Açúcares redutores; L – Efeito linear; Q – 

Efeito quadrático. 

 

Tabela 3.7 – Efeitos estimados das variáveis independentes sobre a concentração de 

dextrana e oligossacarídeos em suco de jambo.  

Fator 
Dextrana Oligossacarídeos 

Efeito Erro padrão Efeito Erro padrão 

Média  5,584091*
 

0,733059* 84,61765* 1,130826* 

SAC (L) 5,177976* 0,897814* 42,71091* 1,384980* 

SAC (Q) 0,455206 0,425984 -1,11971 1,648435 

AR (L) 0,664135 0,739672 42,65690* 1,385078* 

AR (Q) -0,329046 1,068848 0,04613 1,648819 

*significativo a 95% de confiança; SAC – Sacarose; AR – Açúcares redutores; L – Efeito linear; Q – Efeito 

quadrático. 
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Figura 3.3 – Gráfico de Pareto para os efeitos estimados na produção de 

oligossacarídeos em suco de jambo. 
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p = 95% de significância; SAC – Sacarose; AR – Açúcares redutores; L – Efeito linear; Q – 

Efeito quadrático. 

 

Tabela 3.8 – Efeitos estimados das variáveis independentes sobre a concentração de 

dextrana e oligossacarídeos em suco de siriguela.  

Fator 
Dextrana Oligossacarídeos 

Efeito Erro padrão Efeito Erro padrão 

Média  4,944334* 1,135500* 91,18159* 1,948088* 

SAC (L) 5,240869* 1,135506* 44,43248* 1,948098* 

SAC (Q) 0,171673 1,502099 -1,54539 2,577032 

AR (L) -0,936593 1,135586 50,31375* 1,948236* 

AR (Q) -0,072071 1,502463 0,31920 2,577657 

*significativo a 95% de confiança; SAC – Sacarose; AR – Açúcares redutores; L – Efeito linear; Q – Efeito 

quadrático. 
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Figura 3.4 – Gráfico de Pareto para os efeitos estimados na produção de 

oligossacarídeos em suco de siriguela. 
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p = 95% de significância; SAC – Sacarose; AR – Açúcares redutores; L – Efeito linear; Q – 

Efeito quadrático. 

 

Os modelos de regressão para a concentração de oligossacarídeos 

produzidos por síntese enzimática nos sucos de cajá, jambo e siriguela são expressos 

nas Equações 3.2; 3.3 e 3.4, respectivamente. 

 

Oligossacarídeos (g/L) = - 1,42 + 0,91Sac - 8,96x10-4Sac + 0,82Dxt + 3,56x10-5Dxt2 + 

5,92x10-4Sac.Dxt (3.2) 

 

Oligossacarídeos (g/L)= 1,37+ 0,85Sac - 6,11x10-4Sac2 + 0,87Dxt - 6,24x10-4Dxt2 + 

9,40x10-4Sac.Dxt (3.3) 

 

Oligossacarídeos (g/L) = -16,19 + 1,25Sac - 1,90x10-3Sac2 + 1,22Dxt - 4,09x10-4Dxt2 - 

4,46x10-3Sac.Dxt (3.4), 
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Onde,  

 

Oligossacarídeos = concentração de oligossacarídeos (g/L) 

Sac = Concentração de Sacarose (g/L) 

Dxt = Concentração de dextrana (g/L) 

 

De acordo com a tabela da ANOVA contata-se que os modelos de 

regressão, para a produção de oligossacarídeos, foram estatisticamente significativos no 

intervalo de confiança considerado (95%), uma vez que o valor de F calculado foi maior 

que o valor F tabelado (TABELAS 3.9; 3.10 e 3.11). 

 

Tabela 3.9 – ANOVA, cálculo do Valor F e coeficiente de correlação para produção de 

oligossacarídeos em suco de cajá 

Fonte de 

Variação 

Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Media 

Quadrática 
Fcalculado 

Regressão 7396,34 5 1479,27 1396,85 

Resíduo (erro) 5,296 5 1,059 

Total 7401,64 10   

    R2 = 0,99928; F5,5;0,05=5,05 

 

Tabela 3.10 – ANOVA, cálculo do Valor F e coeficiente de correlação para produção de 

oligossacarídeos em suco de jambo. 

Fonte de 

Variação 

Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Media 

Quadrática 
Fcalculado 

Regressão  7289,67 5 1457,93 380,06 

Resíduo (erro) 19,182 5 3,836 

Total 7308,85 10   

    R2 = 0,99738; F5,5;0,05=5,05 
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Tabela 3.11 – ANOVA, cálculo do Valor F e coeficiente de correlação para produção de 

oligossacarídeos em suco de siriguela. 

Fonte de 

Variação 

Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Media 

Quadrática 
Fcalculado 

Regressão  9015,66 5 1803,13 237,56 

Resíduo (erro) 30,360 5 7,590 

Total 9046,02 10   

    R2 = 0,99664; F5,5;0,05=5,05 

 

Nas Figuras 3.5; 3.6 e 3.7 podem ser verificados que a produção de dextrana 

é dependente da concentração inicial de sacarose, isto é, para valores mais elevados de 

sacarose há uma tendência a uma maior formação deste polissacarídeo. 

  

Figura 3.5 – Gráfico de superfície de resposta para produção de dextrana em função das 

concentrações de sacarose e açúcares redutores em suco de cajá. 
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Figura 3.6 – Gráfico de superfície de resposta para produção de dextrana em função das 

concentrações de sacarose e açúcares redutores em suco de jambo. 

 

 

Figura 3.7 – Gráfico de superfície de resposta para produção de dextrana em função das 

concentrações de sacarose e açúcares redutores em suco de siriguela. 

 

Nas Figuras 3.8, 3.9 e 3.10, verifica-se que a maior formação de 

oligossacarídeos se dá pela combinação de elevadas concentrações de sacarose e de 

açúcares redutores.  
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Figura 3.8 – Gráfico de superfície de resposta para produção de oligossacarídeos em 

função das concentrações de sacarose e açúcares redutores em suco de cajá. 

 

 

Figura 3.9 – Gráfico de superfície de resposta para produção de oligossacarídeos em 

função das concentrações de sacarose e açúcares redutores em suco de jambo. 
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Figura 3.10 – Gráfico de superfície de resposta para produção de oligossacarídeos em 

função das concentrações de sacarose e açúcares redutores em suco de siriguela. 

 

 

3.3.3 Detecção de oligossacarídeos por Cromatografia de Camada Delgada (CCD) 

 

Pode ser visualizada, nas Figuras 3.11, 3.12 e 3.13, a detecção de 

oligossacarídeos por cromatografia de camada delgada através da separação de bandas, 

referentes aos vários graus de polimerização dos pré-bióticos formados. Na primeira 

coluna foi aplicada uma solução padrão contendo 1,0 g/L de glicose, frutose e sacarose 

e nas demais colunas foram aplicados os ensaios avaliados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3.11 – Cromatografia de Camada Delgada

       *GP – Grau de polimerização

           Fonte: Próprio autor

 

Nota-se, no caso do suco de cajá que houve uma maior formação de 

oligossacarídeos nos ensaio

polimerização, ou maior formação de ba

adicionadas maiores quantidades de sacarose e açúcares redutores (acima de 50 g/L). 

De acordo com Rabelo (2008), a formação de oligossacarídeos é favorecida 

pelo aumento da concentração de açúcares redutores e pe

concentrações de sacarose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 1 

Cromatografia de Camada Delgada do planejamento para suco

Grau de polimerização; P – Padrão; 1 a 11 – Ensaios 1 a 11

Fonte: Próprio autor 

se, no caso do suco de cajá que houve uma maior formação de 

ensaios 4, 6 e 8, que pode ser verificado pelo maior grau de 

polimerização, ou maior formação de bandas, nestes ensaios. Nestes ensaios foram 

adicionadas maiores quantidades de sacarose e açúcares redutores (acima de 50 g/L). 

De acordo com Rabelo (2008), a formação de oligossacarídeos é favorecida 

pelo aumento da concentração de açúcares redutores e pela combinação 
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Figura 3.12 – Cromatografia de Camada Delgada 

                 *GP – Grau de polimerização

       Fonte: Próprio autor

 

Para o suco de jambo, podem ser visualizadas, com facilidade, as bandas 

formadas, havendo uma nitidez de formação de oligossac

podendo ainda verificar a separação de 3 a 10 bandas, caracterizando assim os 

carboidratos  com grau de polimerização de até 10 unidades monossacarídicas. Nos 

ensaios 9, 10 e 11 o comportamento foi bastante semelhante por 

centrais do planejamento. 

P 1 

Cromatografia de Camada Delgada do planejamento para suco

Grau de polimerização; P – Padrão; 1 a 11 – Ensaios 1 a 11

Fonte: Próprio autor 

Para o suco de jambo, podem ser visualizadas, com facilidade, as bandas 

formadas, havendo uma nitidez de formação de oligossacarídeos nos ensaio

podendo ainda verificar a separação de 3 a 10 bandas, caracterizando assim os 

carboidratos  com grau de polimerização de até 10 unidades monossacarídicas. Nos 

s 9, 10 e 11 o comportamento foi bastante semelhante por se tratarem dos pontos 
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Para o suco de jambo, podem ser visualizadas, com facilidade, as bandas 

ensaios 3, 4, 6, e 8 

podendo ainda verificar a separação de 3 a 10 bandas, caracterizando assim os 

carboidratos  com grau de polimerização de até 10 unidades monossacarídicas. Nos 

se tratarem dos pontos 
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Figura 3.13 – Cromatografia de Camada Delgada 

siriguela 

                  *GP – Grau de polimerização

       Fonte: Próprio autor

 

A placa de CCD para o suco de siriguela foi a que apresentou menor nitidez 

de bandas separadas, no entanto pode ser evidenciado que nos ensaios 4, 6 e 8 

maior formação de bandas quando comparados com o restante dos 

caso. 

 

3.3.4 Hidrólise ácida 

 

Os resultados para a hidrólise ácida

e 5 analisados foram expressos pela determinação de açúcares r

visualizados na Tabela 3.12

 

 

 

 

P 1 

Cromatografia de Camada Delgada do planejamento para suco

Grau de polimerização; P – Padrão; 1 a 11 – Ensaios 1 a 11

Fonte: Próprio autor 

A placa de CCD para o suco de siriguela foi a que apresentou menor nitidez 

de bandas separadas, no entanto pode ser evidenciado que nos ensaios 4, 6 e 8 

maior formação de bandas quando comparados com o restante dos ensaio

Os resultados para a hidrólise ácida, utilizando HCl 0,1 mol/L

e 5 analisados foram expressos pela determinação de açúcares redutor

2. 
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A placa de CCD para o suco de siriguela foi a que apresentou menor nitidez 

de bandas separadas, no entanto pode ser evidenciado que nos ensaios 4, 6 e 8 houve 

ensaios para este 
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Tabela 3.12 – Açúcares redutores nos ensaios 4 e 5 submetidos a hidrólise ácida durante 

120 minutos. 

Tempos (minutos) 
Açúcares redutores (g/L) 

Ensaio 4 Ensaio 5 

0 3,76a ±0,11 3,72a ±0,08 

30 4,49b ±0,16 4,26b ±0,14 

60 4,44b ±0,08 4,20b ±0,05 

90 4,38b ±0,05 4,23b ±0,02 

120 4,20a ±0,12 4,21b ±0,03 

Letras iguais nas colunas não diferem estatisticamente entre si em nível de 5% de probabilidade; letras 

diferentes nas colunas diferem estatisticamente entre si em nível de 5% de probabilidade. 

 

Verificou-se que, nos ensaios avaliados houve uma pequena variação na 

concentração de açúcares redutores de acordo com o tempo de hidrólise, podendo ser 

considerado estável ao final dos 120 minutos. 

Nilsson e Björck (1988) avaliaram a hidrólise ácida de inulina in vitro 

durante 120 minutos e perceberam que a concentração de açúcares redutores aumentou 

linearmente com o tempo indicando a quebra do referido carboidrato em condições 

semelhantes ao ambiente estomacal (pH baixo e temperatura de 37 °C).  

Vale ressaltar que os oligossacarídeos, para serem considerados pré-

bióticos, devem passar intactos pelo estômago, não sofrendo alterações quando em 

contato com o suco gástrico. 

As análises sugerem que, não houve aumento na concentração de açúcares 

redutores ao longo do tempo, ou seja, os oligossacarídeos formados em ambos os 

ensaios não foram degradados pelo ácido clorídrico a temperatura de 37 °C durante o 

período de 2 horas (120 minutos). Desta forma, os oligossacarídeos pré-bióticos 

sintetizados foram resistentes a hidrolise ácida. 

 

3.3.5 Hidrólise enzimática 

 

 Para a hidrólise enzimática foram analisadas a concentrações de açúcares 

redutores nos tempos estabelecidos e em uma solução contendo apenas água e o 

complexo enzimático para fins de cálculo, uma vez que este apresentava maltodextrina 
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na sua constituição. Na Tabela 3.13 estão expressos os resultados para a hidrólise 

enzimática dos ensaios 4 e 5. 

 

Tabela 3.13 – Açúcares redutores nos ensaios 4 e 5 submetidos a hidrólise enzimática 

durante 180 minutos.  

Tempos (minutos) 
Açúcares redutores (g/L) 

Ensaio 4 Ensaio 5 

0 1,40 ±0,08 1,34 ±0,05 

30 2,43 ±0,07 2,68 ±0,21 

60 Zero  Zero  

90 Zero Zero 

120 Zero  Zero 

180 Zero Zero 

 

Pode-se verificar na Tabela 3.13 que houve decréscimo na concentração de 

açúcares redutores presentes em ambos os ensaios indicando uma ação das enzimas 

presentes no complexo sobre os açúcares redutores residuais de cada ensaio e, sobre a 

maltodextrina presente na enzima em pó. 

Na Figura 3.14 a cromatografia de camada delgada evidencia a preservação 

das bandas de oligossacarídeos formados. Salienta-se que as bandas escuras formadas 

no topo da placa deveu-se, possivelmente, à presença da maltodextrina como agente 

excipiente do complexo enzimático comercial Enzyfor®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3.14 – Cromatografia de camada delgada dos ens

hidrólise enzimática 

      *P=Padrão de açúcares; E=ensaio; t=tempo

       Fonte: Próprio autor

 

Verificou-se que os 

sendo evidenciada pela manutenção de bandas no ensaio 4,

hidrólise, sugerindo que os oligossacarídeos formados na síntese não foram degradados 

nas condições de incubação (37 °C).

 

3.3.6 Avaliação do crescimento de bifidobactérias em meios de cultura formulados 

com oligossacarídeos pré

comercial (FOS). 

 

Nas Tabelas 3.1

comportamento de diferentes espécies de bifidobactérias (

infantis, B. animalis e B. bifidum

como única fonte de carbono, oligossacarídeos

contendo fruto-oligossacarídeo

Cromatografia de camada delgada dos ensaios 4 e 5 submetidos a 

*P=Padrão de açúcares; E=ensaio; t=tempo (min.) 

Fonte: Próprio autor 

se que os ensaios não modificaram seu perfil de bandas formadas

sendo evidenciada pela manutenção de bandas no ensaio 4, ao longo do tempo de 

hidrólise, sugerindo que os oligossacarídeos formados na síntese não foram degradados 

incubação (37 °C).  

3.3.6 Avaliação do crescimento de bifidobactérias em meios de cultura formulados 

com oligossacarídeos pré-bióticos sintetizados versus fruto-

abelas 3.14 e 3.15 podem ser visualizados os resultados para o 

comportamento de diferentes espécies de bifidobactérias (Bifidobacterium breve, B. 

B. bifidum) quando inoculados em meio de cultura contendo, 

como única fonte de carbono, oligossacarídeos pré-bióticos sintetizados e em meio 

oligossacarídeos.  
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Os pré-bióticos podem ser definidos como componentes alimentares não 

digeríveis que afetam beneficamente o hospedeiro, por estimularem seletivamente a 

proliferação ou atividade de populações de bactérias desejáveis no cólon (bactérias pró-

bióticas) (GIBSON; ROBERFROID, 1995; ROBERFROID, 2001; GILLILAND, 2001; 

MATTILA-SANDHOLM et al., 2002). 

De acordo com Anil e Harjinder (2007), a principais espécies de 

bifidobactérias utilizadas como pró-bióticos são Bifidobacterium breve, B. bifidum, B. 

adolescentis, B. animalis, B. infantis, B. lactis e B. longum. 

A estimativa do crescimento microbiano nas amostras analisadas foi medida 

por densidade ótica, sendo a leitura realizada em espectrofotômetro com comprimento 

de onda (λ) igual a 620 nm. 

 

Tabela 3.14 – Valores das absorbâncias relativas (ABS/ABS0) no crescimento de 

bifidobactérias em meio contendo oligossacarídeos pré-bióticos sintetizados 

Meio basal + oligossacarídeos pré-biótico sintetizado 
 t=0 t=24h t=48h 

Bifidobacterium breve 1,00 4,65 5,11 
Bifidobacterium infantis 1,00 1,51 2,90 
Bifidobacterium animalis 1,00 2,10 2,38 
Bifidobacterium bifidum 1,00 2,65 3,29 

 

Tabela 3.15 – Valores das absorbâncias relativas (ABS/ABS0)  no crescimento de 

bifidobactérias em meio contendo fruto-oligossacarídeos comercial. 

Meio basal + FOS* 
 t=0 t=24h t=48h 

Bifidobacterium breve 1,00 8,54 9,41 
Bifidobacterium infantis 1,00 6,16 11,81 
Bifidobacterium animalis 1,00 4,79 5,42 
Bifidobacterium bifidum 1,00 1,17 1,45 

*Fruto-oligossacarídeo comercial. 

 

Verifica-se que em ambos os casos, tanto utilizando o meio com os 

oligossacarídeos sintetizados quanto o meio adicionado de fruto-oligossacarídeos de 

origem comercial, houve estímulo do crescimento das espécies de bifidobactérias a 

partir de 24 horas de incubação. Pode-se perceber que o comportamento varia de acordo 

com a espécie bacteriana utilizada sendo a Bifidobacterium breve e Bifidobacterium 
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bifidum as que apresentaram maiores valores para absorbância relativa nos períodos de 

24 e 48 horas no meio contendo oligossacarídeos sintetizados. 

Para o meio de cultura contendo fruto-oligossacarídeos de origem comercial 

houve um estímulo maior no crescimento das espécies Bifidobacterium breve e 

Bifidobacterium infantis, estas diferenças de comportamento podem ser devidas às 

características que cada espécie bacteriana apresenta, com relação a utilização das 

fontes nutritivas fornecidas. 

Rada et al. (2008) testaram o comportamento de bifidobactérias, isoladas a 

partir de fezes de infantes, sobre oligossacarídeos pré-bióticos de origem comercial. 

Estes autores obtiveram crescimentos celulares, acompanhados pela medida da 

densidade ótica em espectrofotômetro, relevantes comprovando a influência que os pré-

bióticos exercem sobre o grupo das bifidobactérias. Estes autores verificaram uma 

maior densidade celular em espécies de Bifidobacterium breve e Bifidobacterium 

animalis. 

As espécies utilizadas, exceto a Bifidobacterium bifidum, apresentaram 

crescimento mais pronunciado no meio contendo fruto-oligossacarídeos, quando 

comparado com o meio adicionado de oligossacarídeos sintetizados (FIGURA 3.12). Os 

fruto-oligossacarídeos são pré-bióticos de reconhecida ação no trato intestinal, agindo 

seletivamente na microflora do mesmo, sobretudo no aumento da população de 

bactérias benéficas, como as bifidobactérias e os lactobacilos (GIBSON e 

ROBERFROID, 1995; TUOHY et al. 2005; BURIGO et al., 2007).  

A Figura 3.15 compara o comportamento das espécies bacterianas estudadas 

frente à utilização de meio contendo oligossacarídeos pré-bióticos sintetizados e fruto-

oligossacarídeos de origem comercial ao longo de 48 horas, verificando-se que o uso 

destes parece exercer um maior estímulo ao crescimento das bifidobactérias. Deve-se 

levar em consideração que o fruto-oligossacarídeo utilizado na composição do meio de 

cultura apresentava-se na forma de pó, com um grau de pureza maior que os 

oligossacarídeos obtidos em laboratório por síntese enzimática.  

Das espécies de bifidobactérias estudadas a Bifidobacterium bifidum 

demonstrou melhor adaptação ao meio contendo oligossacarídeos sintetizados, sendo 

evidenciado o dobro da densidade encontrada para meio com fruto-oligossacarídeo 

comercial (FOS). 

Mesmo com um maior crescimento das bifidobactérias em meio contendo 

fruto-oligossacarídeos, pode ser verificado que, os oligossacarídeos sintetizados 
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promovem a multiplicação destes pró-bióticos, indicando um potencial para utilização 

como pré-bióticos. 

 

Figura 3.15 – Crescimento de bifidobactérias em meio contendo oligossacarídeos 

sintetizados versus meio contendo fruto-oligossacarídeos (FOS) durante 48 horas. 

 
A= Bifidobacterium breve; B= B. infantis; C= B. animalis; D= B. bifidum 

 

3.3.7 Estabilidade microbiológica dos sucos pré-bióticos 

 

A Tabela 3.16 apresenta os resultados para a contagem de bolores e 

leveduras e coliformes totais/fecais para os sucos de cajá, jambo e siriguela com 

oligossacarídeos pré-bióticos elaborados de acordo com o ensaio 5 do planejamento 

experimental. 
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Tabela 3.16 – Análise de bolores e leveduras e coliformes totais e fecais nos sucos de 

cajá, jambo e siriguela. 

 

Cajá Jambo Siriguela 

Bolores e 

leveduras  

(UFC/mL) 

Coliformes 

totais e 

fecais 

Bolores e 

leveduras 

(UFC/mL) 

Coliformes 

totais e 

fecais 

Bolores e 

leveduras 

(UFC/mL)  

Coliformes 

totais e 

fecais 

Tempo zero Ausência Ausência 4,07 x 105  Ausência 1,53 x 103  Ausência 

30 dias Ausência Ausência 1,06 x 105  Ausência 4,46 x 106  Ausência 

 

A legislação brasileira, RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001, estabelece 

para “refrescos, sucos e néctares adicionados ou não de conservadores, congelados ou 

não” a ausência de coliformes totais por 50 mL de amostra (BRASIL, 2001). Desta 

forma, os sucos analisados atendem à especificação, uma vez que em nenhum dos casos 

houve a presença de coliformes totais e/ou fecais.  

Entretanto, foi detectada a presença de bolores e leveduras nos sucos de 

jambo e siriguela, sendo possível sua quantificação, além de ter sido verificada a 

formação excessiva de gás nos recipientes em que os sucos foram envasados.  

Para Curiale (1991), a população necessária para causar deterioração varia 

com o alimento e tipo de micro-organismo possibilitando a estimativa da vida de 

prateleira baseada na densidade microbiana. Como regra geral assume-se que uma 

população de 106 bactérias/g ou mL, 105 leveduras/g ou mL  ou bolores visíveis indicam 

o fim da estabilidade microbiológica do alimento. 

De acordo com a Tabela 3.16 o suco de siriguela foi o que apresentou maior 

contaminação por bolores e leveduras, sugerindo que o tratamento térmico empregado 

não foi suficiente para a eliminação da carga microbiana acompanhante. 

O suco de jambo apresentou uma redução da contaminação por bolores e 

leveduras enquanto que o suco de cajá manteve-se estável, não havendo evidência de 

contaminação de origem fúngica. Dentre os sucos de frutas avaliados, o suco de cajá 

apresentou o menor valor de pH (2,56) podendo o mesmo ser menos favorável ao 

crescimento de micro-organismos, sobretudo bolores e leveduras. 

Sucos de frutas são bastante susceptíveis ao ataque de bolores e leveduras, 

bactérias ácidos láticas e bactérias termo-acidófilas e termotolerantes devido ao baixo 

pH e alta concentração de açúcares e ácidos orgânicos (PARISH; HIGGINS,  1988; 
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HENDRIX; RED,  1995;  DEAK; BEUCHAT,  1996;  MATSUBARA et  al.,  2002;  

KELLER; MILLER,  2006;  WALKER; PHILLIPS,  2008). Todos estes micro-

organismos tem a habilidade de sobreviver e crescer em ambientes com baixos valores 

de pH e rapidamente degradar os açúcares e outros nutrientes levando à formação de 

metabólitos secundários que podem, inclusive inibir o crescimento de outros micro-

organismos por competição (MOSQUEDA-MELGAR et al., 2012). 

 

3.4 Conclusões 

 

Os sucos de cajá, jambo e siriguela podem ser utilizados como substrato 

para a produção de oligossacarídeos desejáveis à saúde humana, sendo uma alternativa 

viável por exigir uma quantidade mínima de sacarose e aproveitar os açúcares redutores 

presentes na própria fruta para a síntese destes pré-bióticos, além de possibilitar o 

desenvolvimento de um produto funcional que atende às necessidades diárias dos 

consumidores; 

A presença de sacarose é importante na formação de dextrana, e este açúcar, 

aliado aos açúcares redutores, são necessários para a produção dos oligossacarídeos pré-

bióticos; 

O tratamento aplicado (90 °C/2 min) não foi suficiente para que houvesse a 

eliminação da microbiota deteriorante nos sucos de jambo e siriguela, sugerindo-se a 

aplicação de tratamento térmico mais severo ou incorporação de aditivos conservadores; 

Os testes in vitro com os oligossacarídeos sintetizados demonstraram a 

capacidade dos mesmos em resistir às condições extremas de acidez e ação de enzimas 

amilolíticas, proteolíticas, lipolíticas e lactases, além de estimularem o crescimento de 

bactérias com características pró-bióticas (bifidobactérias); 

Não foi detectada a presença de coliformes totais/fecais em nenhum dos 

sucos analisados, o que é positivo do ponto de vista de segurança alimentar.  
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4.0 CAPÍTULO 3 - SECAGEM POR SPRAY DRYING DE SUCOS DE FRUTAS 

PRÉ-BIÓTICOS: DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS DE SECAGEM E 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DOS SUCOS 

 

RESUMO 

 

A secagem de alimentos por spray drying é um processo largamente utilizado 

resultando em produtos de qualidade, baixa atividade de água, de fácil transporte e 

estocagem. O presente trabalho teve como objetivo a secagem de sucos de cajá, jambo e 

siriguela contendo oligossacarídeos pré-bióticos sintetizados no próprio alimento. Para 

isto foram selecionadas as melhores condições de secagem, baseadas no rendimento, 

atividade de água e tempo de reconstituição, de cada suco sendo, em seguida, 

caracterizados quanto à umidade, higroscopicidade, grau de caking e cor. A atividade 

antioxidante total e vitamina C foram determinadas nos sucos recém-preparados, 

sintetizados e reconstituídos. Verificou-se que nos sucos de cajá e siriguela a adição de 

20% (m/m) de maltodextrina e a utilização de temperatura de 160 °C na secagem 

mostraram melhores resultados de rendimento, atividade de água e tempo de 

reconstituição, enquanto que, para o suco de jambo, as condições foram 20% (m/m) de 

maltodextrina e temperatura de 180 °C. Os sucos pré-bióticos em pó obtidos 

apresentaram valores reduzidos de umidade, além de baixas higroscopicidades, 

sobretudo para o suco de siriguela. O grau de caking evidenciou a maior capacidade que 

os sucos em pó de cajá e jambo têm de formar aglomerados, sendo o suco em pó de 

siriguela o que apresentou menor grau. Os parâmetros de cor foram semelhantes para os 

sucos de cajá e siriguela, uma vez que estes apresentam como principais pigmentos os 

carotenoides, enquanto que para o suco de jambo houve uma tendência à tonalidade 

vermelha. A atividade antioxidante dos sucos diminuiu proporcionalmente aos 

processos empregados, sendo menores nos sucos em pó reconstituído. Verificou-se 

também que a concentração de vitamina C no suco pré-biótico (síntese por 4 horas) foi 

menor que no suco recém-preparado. 

Palavras-chave: atividade antioxidante, atomização, maltodextrina, vitamina C 
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ABSTRACT 

Spray drying is a widely process used resulting in quality products, with low water 

activity and easy transportation and storage. The aim of this work was produce powders 

of yellow mombin, red mombin and malay apple juice, with  prebiotic oligosaccharides, 

using the spray drying. The better conditions of drying was chosen based in powders 

yield, water activity and reconstitution time. The powders was characterized according 

the moisture, higroscopicity, color and caking degree. It was determined the vitamin C 

and antioxidant potential. It was necessary the use of maltodextrina and the dry 

temperature was 160 or 180 °C. The powder prebiotic juices obtained presented low 

moisture and higroscopicity, although the caking degree was high in yellow mombin 

and malay apple powders. Yellow mombin and red mombin submitted similar colors, 

probably because the carotenois pigments were present. Malay apple powder was a 

tendency to red color. The antioxidant potential decreased with the process utilized and 

the vitamin C concentration was lower at the prebiotic juice, when compared with the 

recently prepared juices. 

Keywords: antioxidant activity, atomization, maltodextrina, vitamin C  

4.1 Introdução 

 

Dentre os vários métodos de conservação de alimentos, a remoção de água 

sempre se mostrou uma técnica adequada pela diminuição da água disponível nos 

alimentos e consequente redução da contaminação por micro-organismos e alterações de 

ordem bioquímica.  

A utilização de spray drying, ou secagem por atomização, vem sendo um 

método bastante efetivo e econômico na secagem de alimentos, desde produtos lácteos, 

baby food, ovos, sopas e até produtos de origem vegetal tais como os sucos de frutas 

facilmente transformados em alimentos em pó. A elaboração de alimentos em pó tem 

adquirido cada vez mais espaço no mercado de insumos e alimentos prontos, devido à 

sua praticidade, facilidade de transporte e armazenamento, além da sua utilização no 

desenvolvimento de formulações e novos produtos no setor de alimentos e bebidas 

(CHEN; PATEL, 2008). 

Segundo Bhandari, Datta e Howes (1997), a secagem de alimentos por 

spray drying apresenta ainda algumas dificuldades, dependendo do tipo de alimento 
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utilizado, sobretudo os sucos de frutas que são constituídos de ácidos orgânicos e 

açúcares de baixo peso molecular, diminuindo a eficiência da secagem, seu rendimento 

e resultando em um produto de baixa estabilidade.  

Uma alternativa largamente utilizada tem sido a incorporação de 

componentes de alto peso molecular à matriz alimentícia antes da atomização, sendo 

estes aditivos chamados de adjuvantes de secagem (BHANDARI E HOWES, 1999; 

TRUONG; BHANDARI; HOWES, 2005; SHRESTHA et al., 2007).  

De acordo com Madene et al. (2006), adjuvantes de secagem vêm sendo 

utilizados comercialmente desde os anos 1950 e, a partir desta década, diversas técnicas 

têm sido desenvolvidas contribuindo para o crescimento das indústrias farmacêuticas, 

química, cosmética, bem como a indústria de alimentos, onde a goma arábica e a 

maltodextrina têm papel de destaque. 

As maltodextrinas consistem em unidades de β-D-glicose ligadas, 

predominantemente, por ligações glicosídicas (1�4), classificadas de acordo com sua 

Dextrose Equivalente (DE), sendo as que apresentam DE 10 a 20 as mais comumente 

utilizadas como materiais de parede, atuando na redução dos fenômenos de 

pegajosidade e aglomeração durante a estocagem e consequente melhoria da 

estabilidade do produto (BHANDARI et al., 1993; SILVA; SOBRAL; KIECKBUSCH, 

2006).  Maltodextrinas com altos valores para DE destacam-se por sua capacidade de 

aumentar a barreira contra o oxigênio, tornando o produto menos susceptível à 

oxidação, no entanto, quanto maior a DE menor será a temperatura de transição vítrea 

do produto (Tg), aumentando a probabilidade de formação de aglomerados (caking) 

(ANANDARAMAN; REINECCIUS, 1986; QI; XU, 1999). 

A goma arábica é um heteropolissacarídeo complexo de estrutura altamente 

ramificada, com a cadeia principal formada por unidades de galactopiranose unidas por 

ligações do tipo β-D-glicosídicas (1�3). Este agente de secagem destaca-se por sua 

adequada capacidade de formar emulsões, baixa viscosidade em solução aquosa e boa 

retenção de voláteis, além de efeito protetor contra a oxidação (BEMILLER; 

WHISTLER, 1996). 

O presente trabalho teve como objetivo determinar os parâmetros mais 

adequados para a secagem de sucos de cajá, jambo e siriguela pré-bióticos, caracterizá-

los sob o ponto de vista físico-químico. Foi também verificada a presença de compostos 

antioxidantes totais e vitamina C nos sucos recém-preparados, sintetizados (suco pré-

biótico) e do pó reconstituído.  
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4.2 Material e Métodos 
 

4.2.1 Preparo e síntese enzimática dos sucos 

 

Os sucos de cajá e siriguela utilizados no experimento foram obtidos a partir 

da diluição das polpas congeladas, adquiridas em um fornecedor local de Fortaleza/CE, 

de acordo com as recomendações do fabricante, utilizando a proporção de 1:3 

(polpa:água) 

O suco de jambo foi obtido a partir do processamento direto do fruto em 

processador tipo Juicer, sendo utilizado da forma como obtido, isto é, sem a 

necessidade de diluição.  

Após a diluição das polpas e preparo dos sucos, os mesmos tiveram suas 

concentrações de sacarose e açúcares redutores ajustadas, de acordo com o capítulo 2, 

para 14,65 e 50,0 g/L, respectivamente e, em seguida, submetidos à síntese enzimática. 

A síntese foi conduzida nas condições ótimas de atividade da enzima 

dextrana-sacarase (30 °C e pH 5,2), sem agitação, em béqueres de 1000 mL, utilizando-

se a enzima na forma parcialmente purificada com atividade enzimática de 0,5 UI/mL 

por um período de quatro horas. 

 

4.2.2 Obtenção dos sucos pré-bióticos em pó: determinação de parâmetros 

de secagem  

 

A secagem foi realizada em aparelho Mini Spray Dryer modelo MSD 1.0, 

da Labmaq do Brasil (FIGURA 4.1), utilizando os seguintes parâmetros de operação: 

temperatura de entrada 160 e 180 °C; temperatura de saída 100±2 e 114±2 °C; vazão de 

alimentação de 0,3 L/h; vazão do ar quente 3,5 m3/min e vazão de atomização 30 L/min.  
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Figura 4.1 – Aparelho Spray Dryer  MSD 1.0 Labmaq do Brasil 

 

     Fonte: Próprio autor 

 

Foram testados dois adjuvantes de secagem sendo adicionados, em cada 

ensaio, goma arábica marca Sunset ou maltodextrina Corn® com valor de dextrose 

equivalente (DE) igual a 20, nas proporções 10% e 20% em relação à massa da amostra 

(%m). 

As concentrações dos agentes de secagem utilizados foram variadas, 

juntamente com as temperaturas do ar na entrada da câmara, seguindo uma estrutura 

unifatorial como apresentado na Tabela 4.1, totalizando oito ensaios para cada suco.  

 

Tabela 4.1 - Variáveis utilizadas na secagem do suco de cajá e siriguela 

Agente de parede Percentual utilizado (m/m) Temperatura (°C) 

Maltodextrina 10 160 

Maltodextrina 20 160 

Maltodextrina 10 180 

Maltodextrina 20 180 

Goma arábica 10 160 

Goma arábica 20 160 

Goma arábica 10 180 

Goma arábica 20 180 
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Ao final de cada secagem, foi calculado o rendimento, bem como a 

atividade de água e o tempo de reconstituição de cada suco em pó. Pela análise destes 

três parâmetros determinou-se qual o agente encapsulante e concentração mais 

adequada para a secagem dos sucos e a temperatura a ser empregada no processo para 

obtenção dos sucos pré-bióticos em pó.  

 

4.2.2.1 Cálculo do rendimento 

 

Para o cálculo do rendimento foram levadas em consideração a quantidade 

de sólidos solúveis totais do suco, expresso em °Brix, e a massa do mesmo após a 

adição do agente de secagem (maltodextrina ou goma arábica), estimando-se assim, a 

massa de pó esperada (Equação 4.1). Vale ressaltar que, o °Brix corresponde a 1 g de 

sólidos dissolvidos em 100 g de solução a 20 °C. 

 

Massapó esperado (g) = (°Brixamostra x Massaamostra)/100        (Eq. 4.1) 

 

Mediante a quantidade de pó esperado no ensaio foi possível estimar o 

rendimento de cada secagem como mostra a Equação 4.2. 

 

Rendimento (%) = (Massapó obtido x 100)/Massapó esperado         (Eq. 4.2) 

 

4.2.2.2 Atividade de água (Aa) 

 

A atividade de água dos sucos em pó foi determinada, em triplicata, 

utilizando-se de um medidor de atividade de água da marca Aqualab modelo 3TE 

(Decagon Devices Inc., USA) de acordo com as instruções do fabricante. 

 

4.2.2.3 Reconstituição do pó 

 

A reconstituição, ou reidratação, do pó foi realizada, em triplicata, através 

da adição de 2,0 g da amostra em 50,0 mL de água destilada a 25 °C. A mistura foi 

agitada em béquer de 100 mL com agitador magnético de dimensões 2 mm x 7 mm, a 

uma velocidade de 892 rpm. O tempo, em segundos, foi medido até a completa 

reidratação do pó (GOULA; ADAMOUPOULOS, 2010). 
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A medida do tempo de reconstituição foi realizada, também, nos adjuvantes 

de secagem (maltodextrina e goma arábica) com o intuito de se verificar a sua 

reidratação sem a interferência dos componentes do suco. 

 

4.2.3 Caracterização físico-química dos sucos pré-bióticos em pó 

 

Após a determinação da temperatura de entrada da câmara a ser utilizada no 

processo, do agente de secagem e a concentração mais adequada do mesmo, foram 

realizadas análises físico-químicas para a caracterização dos sucos pré-bióticos em pó. 

 

4.2.3.1 Umidade 

 

Foram pesadas 2,0 g de cada uma das amostras, em triplicata, em cápsulas 

de alumínio e submetidas à secagem em estufa a vácuo, sob pressão reduzida ≤ 100 

mmHg, a temperatura controlada de 70 °C durante 6 horas consecutivas. Em seguida as 

amostras foram resfriadas em dessecador contendo sílica gel, até temperatura ambiente 

(25 °C) e pesadas. A operação de pesagem foi repetida até peso constante, considerando 

uma variação de 0,5%, entre as pesagens (AOAC, 1995). 

 

A umidade foi expressa em termos de percentual em base úmida, de acordo 

com a Equação 4.3. 

 

Umidade (%) = (100 x N)/P                                             (Eq. 4.3) 

Onde,            

N = número de gramas de umidade (perda de massa em g) 

P = número de gramas da amostra 

 

4.2.3.2 Higroscopicidade 

 

Cerca de 1,0 g de cada amostra em pó foi espalhado uniformemente sobre 

placas de Petri (9 cm de diâmetro), permitindo assim uma área superficial considerável 

na interação entre ar úmido X pó, e colocadas em dessecador contendo NaCl garantindo 

uma atmosfera de umidade de 76% UR a 25 °C. A cada 10 minutos as amostras foram 
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pesadas para verificar a cinética de absorção de umidade até o equilíbrio o que 

aconteceu em até 90 minutos (GOULA; ADAMOPOULOS, 2010). 

 

4.2.3.3 Grau de caking 

 

Entende-se por grau de caking a quantidade de pó aglomerado que fica 

retido em uma peneira de 500µm de diâmetro da malha. O pó submetido à análise do 

grau de caking inicialmente absorve a umidade do ar, em um sistema fechado com 76% 

de umidade relativa, até seu equilíbrio e, em seguida, tem retirada a umidade por 

secagem em estufa para a formação das partículas aglomeradas (NIRO, 2012) 

Após a determinação da higroscopicidade, as placas de Petri contendo 

amostras úmidas foram levadas à estufa a vácuo em temperatura de 70 °C para secagem, 

sendo pesadas consecutivamente até peso constante numa variação menor que 0,5%. 

Em seguida as amostras secas foram pesadas e transferidas para uma peneira com tela 

de 500µm de diâmetro e agitadas por 5 minutos (GOULA; ADAMOPOULOS, 2010).  

O peso do pó remanescente na peneira foi medido, sendo o grau de caking 

obtido pela Equação 4.4. 

 

Grau de Caking (%) = (100 x b)/a         (Eq. 4.4) 

Onde,  

a = quantidade de pó retido na peneira após agitação 

b = quantidade de pó utilizado na análise (massa da amostra) 

 

4.2.3.4 Cor 

 

A avaliação da cor foi feita utilizando-se um colorímetro modelo Minolta 

Chroma CR-200 (Minolta Co., Osaka, Japão), sendo calibrado em placa padrão de 

cerâmica branca (L=96,97; a=-0,13; b=-0,30) e utilizando-se a escala do sistema de cor 

“CieLab ” onde a coordenada “L” refere-se à luminosidade podendo variar de 0 (preto) 

a 100 (branco); a coordenada “a” a intensidade do vermelho (0 a 60) ao verde (0 a -60) e 

a coordenada “b” a intensidade do amarelo (0 a 60) ao azul (0 a -60). As leituras do pós 

no colorímetro foram realizadas em triplicata. 
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4.2.4 Determinação de vitamina C e atividade antioxidante total (AAT) sucos 

recém-preparados, sintetizados e reconstituídos. 

 

4.2.4.1 Preparo dos extratos 

 

Para as análises de atividade antioxidante foram preparados extratos dos 

sucos recém-preparados, suco sintetizado (pré-biótico) e suco reconstituído (pó 

reconstituído em água), de acordo com Rufino et al. (2007). 

 

4.2.4.2 Determinação da atividade antioxidante total pelo método do DPPH 

 

A partir dos extratos obtidos, foram preparadas cinco diluições diferentes 

em triplicata. Em ambiente escuro, transferiu-se 0,1 mL de cada diluição dos extratos 

para tubos de ensaio contendo 3,9 mL de radical DPPH (DPPH 0,06 mM) e 

homogeneizado em agitador de tubos. Foram realizadas leituras, de cada diluição das 

amostras, em espectrofotômetro calibrado, utilizando álcool metílico como branco, em 

comprimento de onda 515 nm, sendo observada a redução da absorbância até a sua 

estabilização. Procedimento semelhante foi realizado para uma solução controle de 

álcool metílico, acetona e água e na determinação da curva padrão de DPPH em 

concentrações de 10, 20, 30, 40, 50 e 60 µM. Foram determinadas as EC50, que é o 

resultado correspondente à amostra necessária para reduzir em 50% a concentração 

inicial do radical DPPH, e o resultado foi expresso em g de suco/g de DPPH (RUFINO 

et al., 2007). 

 

4.2.4.3 Determinação de vitamina C por CLAE 

 

A vitamina C foi quantificada utilizando o método do padrão externo . A 

curva de calibração foi construída diluindo solução estoque contendo 900 mg/L de ácido 

ascórbico, diluído em água MilliQ. A curva de calibração foi obtida por regressão linear 

utilizando o software Agilent OpenLAB Chromatography Data System (CDS). 

As amostras foram previamente filtradas em membrana (FMS, CA-EUA) de 

nylon 0,45 µm e injetadas no sistema cromatográfico. As injeções foram feitas em 

duplicata e a presença da vitamina C foi confirmada pelo mesmo tempo de retenção do 

padrão. Foi utilizado o sistema de CLAE Agilent Série 1260 Infinity (Wilmington, 
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Delaware, EUA). O sistema de cromatografia consistiu de uma bomba quaternária 

(modelo G1311B), um amostrador automático (modelo G1329B), um compartimento de 

colunas termostatizado (modelo G1316A) e um detector de arranjo de diodos (modelo 

G4212B). As separações foram realizadas em uma coluna Aminex HPX-87H® (300 

mm x 7,8 mm). 

O solvente de eluição utilizado foi ácido sulfúrico 0,01 N, taxa de fluxo de 

0,60 mL/min e tempo de corrida de 20 minutos em temperatura de 50°C. O volume de 

injeção da amostra foi de 20 µL. 

 

4.2.5 Análises estatísticas 

 

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), sendo 

aplicado para as diferenças entre médias o teste de Tukey a um nível de 5% de 

significância, utilizando o software Statistica 7.0. 

 

4.3 Resultados e Discussões 

 

4.3.1 Determinação dos adjuvantes e temperatura de secagem 

  

 Os sucos de cajá, siriguela e jambo apresentaram °Brix médio, antes da 

secagem, de 6,27±0,18; 6,64±0,20 e 11,34±0,24, respectivamente (TABELA 4.2). Com 

a adição dos agentes de secagem houve um aumento da concentração de sólidos 

solúveis totais dos sucos como mostra a tabela 4.2, sendo estes valores necessários para 

os cálculos de rendimento. 

 A concentração de 10 e 20% m de adjuvantes de secagem, bem como as 

temperaturas de 160 e 180 °C convencionadas foram baseadas na literatura existente 

para a secagem por Spray Drying em sucos de frutas e/ou extratos (FERRARI et al., 

2012; FANG; BHANDARI, 2011; SANSONE et al., 2011, YOUSEF; EMAM-

DJOMEH; MONSAVI, 2010) 
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Tabela 4.2 – Concentração média dos sólidos solúveis totais, expresso em °Brix, após 

adição de goma arábica ou maltodextrina. 

Sucos 

 Sólidos solúveis totais (°Brix) 

Sem adjuvantes de 

secagem 

10%m de 

adjuvantes de 

secagem 

20%m de 

adjuvantes de 

secagem 

Cajá 6,27±0,18 15,31±0,19 23,86±0,57 

Jambo 6,64±0,20 16,33±0,15 28,53±0,15 

Siriguela 11,34±0,24 15,70±0,59 25,27±0,42 

  

Na Tabela 4.3, podem ser verificados os resultados referentes ao 

rendimento, atividade de água e tempo de reconstituição do suco de cajá pré-biótico em 

pó. 

 

Tabela 4.3 - Rendimento, atividade de água e tempo de reconstituição do suco de cajá 

pré-biótico em pó. 

Variáveis de secagem 

Rendimento 
(%) 

Aa 
Reconstituição 

(min.) Agente de 
secagem 

Temperatura de 
entrada na 
câmara de 

secagem (°C) 
10% MD* 160 34,53b 0,223a ± 0,01 2,0a ± 0,28 

20% MD  160 41,12a 0,224a ± 0,01 2,5a ± 0,28 

10% MD  180 17,69c 0,212b ± 0,01 2,3a ± 0,28 

20% MD 180 39,70d 0,208c ± 0,01 2,8a ± 0,28 

10% GA* 160 41,07a 0,148d ± 0,01 6,0b ± 0,28 

20% GA 160 25,50e 0,163e ± 0,01 6,0b ± 0,28 

10% GA 180 ND ND ND 

20% GA 180°C ND ND ND 

* MD – Maltodextrina e GA – Goma arábica; ** ND – Não determinado; letras iguais nas colunas não 

diferem estatisticamente entre si em nível de 5% de probabilidade; letras diferentes nas colunas diferem 

estatisticamente entre si em nível de 5% de probabilidade. 

 

Foi considerado, para o cálculo do rendimento do processo, somente o pó 

coletado no frasco coletor do atomizador, verificando-se uma variação de 17,69%, na 
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condição 180 °C e 10% de maltodextrina, a 41,12% quando se aplicou 160 °C e 20% de 

maltodextrina. 

O uso da goma arábica na temperatura de 180 °C ocasionou um 

entupimento do bico atomizador do aparelho (FIGURA 4.2) não sendo possível a 

recuperação do pó nestas condições, e consequentemente, descartando o uso deste 

adjuvante de secagem que se mostrou inadequado para aplicação na condição citada. 

 

Figura 4.2 – Bico atomizador entupido 

 

        Fonte: Próprio autor 

 

 Na Figura 4.3 pode ser observada uma diferença visual na cor do pó 

obtido nas temperaturas de 180 °C e 160 °C, sugerindo que na temperatura mais alta 

pode ter ocorrido queima com possível caramelização do produto. 

 

Figura 4.3 – Suco de cajá pré-biótico em pó obtido em diferentes temperaturas 

 

      Fonte: Próprio autor 

 

SUCO DE CAJÁ 

EM PÓ 160 °C 
SUCO DE CAJÁ 

EM PÓ 180 °C 
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Os menores valores de atividade de água foram obtidos nas secagens 

envolvendo a goma arábica como encapsulante, no entanto, em todos os tratamentos a 

atividade de água encontrou-se dentro do aceitável do ponto de vista microbiológico. 

 O tempo de reconstituição do pó em água representa uma determinação 

de importância prática no preparo de sucos, sendo adequada uma rápida dissolução do 

mesmo. Desta forma, os tratamentos em que a goma arábica foi aplicada mostraram-se 

mais demorados, sendo necessários seis minutos para a dissolução completa do pó, 

possivelmente esta dificuldade de dissolução esteja associada ao baixo grau de pureza 

da goma arábica utilizada. 

 Nos ensaios onde a maltodextrina foi utilizada pôde ser verificado uma 

redução no tempo de reconstituição para menos de três minutos, assim, para o suco pré-

biótico em pó de cajá os parâmetros selecionados para secagens futuras foram: 

temperatura de entrada da câmara 160 °C e 20% m de maltodextrina. 

 Resultados das análises de rendimento, atividade de água e tempo de 

reconstituição do suco pré-biótico em pó de siriguela podem ser visualizados na Tabela 

4.4.  

 

Tabela 4.4 - Rendimento, atividade de água e tempo de reconstituição do suco de 

siriguela pré-biótico em pó. 

Variáveis de secagem 

Rendimento 
(%) 

Aa 
Reconstituição 

(min.) Agente de 
secagem 

Temperatura de 
entrada na 
câmara de 

secagem (°C) 
10% MD* 160 33,53a 0,174a ± 0,01 2,0a ± 0,28 

20% MD  160 43,03b 0,207c ± 0,01 2,0a ± 0,28 

10% MD  180 26,97c 0,183b ± 0,01 2,5a ± 0,28 

20% MD 180 38,74d 0,229d ± 0,01 2,5a ± 0,28 

10% GA* 160 50,61e 0,176a ± 0,01 6,0b ± 0,28 

20% GA 160 ND ND ND 

10% GA 180 25,38f 0,183b ± 0,01 6,5b ± 0,28 

20% GA 180 ND ND ND 

* MD – Maltodextrina e GA – Goma arábica; ** ND – Não determinado; letras iguais nas colunas não 

diferem estatisticamente entre si em nível de 5% de probabilidade; letras diferentes nas colunas diferem 

estatisticamente entre si em nível de 5% de probabilidade. 
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No suco pré-biótico em pó de siriguela verificou-se que os melhores 

rendimentos foram os tratamentos em que a menor temperatura foi aplicada (160 °C), 

aliado a adição de 10% m de goma arábica ou 20% m de maltodextrina. A goma arábica 

apresentou, novamente, problemas nas secagens onde sua concentração foi de 20% m, 

não sendo possível a recuperação do pó e, consequentemente, impossibilitando as 

análises de atividade de água e reconstituição. 

As atividades de água apresentaram valores satisfatórios, com destaque para 

os menores valores estarem relacionados com as menores concentrações de agentes de 

parede. 

A goma arábica, adicionada na secagem do suco pré-biótico em pó de 

siriguela, contribuiu para a dificuldade na reconstituição do produto em água, fazendo 

com que a mesma não fosse utilizada em secagens posteriores, fato não observado 

quando do uso de maltodextrina que apresentou tempos de reconstituição variando de 

2,0 a 2,5 minutos. 

Assim, para o suco de siriguela pré-biótico, foi selecionado a seguinte 

combinação de parâmetros: temperatura 160 °C e 20% m de maltodextrina. 

Mediante os resultados obtidos para os sucos de cajá e siriguela, para o suco 

de jambo aplicou-se diretamente a adição de maltodextrina como agente de secagem na 

proporção de 20% m, sendo variada somente a temperatura (160 e 180 °C) (Tabela 4.5). 

 

Tabela 4.5 - Rendimento, atividade de água e tempo de reconstituição do suco de jambo 

pré-biótico em pó. 

Variáveis de secagem 

Rendimento 
(%) 

Aa 
Reconstituição 

(min.) Agente de 
secagem 

Temperatura de 
entrada na 
câmara de 

secagem (°C) 
20% MD* 160 18,65a 0,185a ± 0,01 2,0a ± 0,28 

20% MD 180 21,96b 0,181a ± 0,01 2,5a ± 0,28 

* MD – Maltodextrina; ** ND – Não determinado; letras iguais nas colunas não diferem estatisticamente 

entre si em nível de 5% de probabilidade; letras diferentes nas colunas diferem estatisticamente entre si 

em nível de 5% de probabilidade. 
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O tempo de reconstituição foi semelhante aos obtidos, nas mesmas 

condições, para os outros dois sucos pré-bióticos, além da atividade de água também 

apresentar comportamento satisfatório do ponto de vista microbiológico e bioquímico. 

Para o suco de jambo as condições consideradas mais adequadas para a 

secagem foram: 180°C como temperatura de secagem, sendo o suco adicionado de 20% 

m de maltodextrina como agente de parede. 

 
4.3.2 Caracterização físico-química dos sucos de cajá, jambo e siriguela pré-
bióticos em pó. 
 

 Após a determinação das condições de secagem dos sucos pré-bióticos, foram 

realizadas novas secagens para obtenção do suco pré-biótico em pó. Os sucos em pó 

obtidos foram então submetidos às análises físico-químicas de umidade, 

higroscopicidade, grau de caking e cor, sendo os resultados visualizados na Tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6 – Resultados das análises físico-químicas dos sucos de cajá, jambo e 

siriguela pré-bióticos em pó. 

  Análises físico-químicas 

  
Umidade 

(%) 

Higroscopicidade  

(g de H2O/100g de 

sólidos) 

Grau de 

caking (%) 

Cor 

L* a* b* 

Cajá 0,362±0,103 10,92 51,18±2,07 63,30±0,005 -2,51±0,005 12,16±0,005 

Jambo 0,147±0,102 8,53 69,30±1,35 51,18±0,001 11,15±0,008 4,72±0,005 

Siriguela 0,398±0,172 4,88 18,62±2,90 63,15±0,008 -2,02±0,005 10,75±0,005 

 

O conteúdo de umidade é um dos fatores que mais afetam a estabilidade do 

pó, uma vez que pequena quantidade de água é suficiente para aumentar a mobilidade 

da matriz durante a estocagem (BHANDARI; HARTEL, 2005). 

Os resultados para a umidade dos pós apresentaram valores relativamente 

baixos para todas as amostras, sugerindo que as altas temperaturas (160 e 180 °C) 

utilizadas durante a secagem contribuíram para a retirada de água do produto. O baixo 

conteúdo de umidade pode ainda ter contribuído para uma rápida reidratação dos pós 

(GOULA; ADAMOPOULOS, 2008).  
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A atomização dos sucos apresentou temperaturas de saída da câmara de 

secagem variando de 100±2 e 114±2 °C, quando se utilizaram as temperaturas de 160  e 

180 °C na entrada da câmara, respectivamente.  

De acordo com Barbosa (2010), a associação de altas concentrações de 

maltodextrina com as altas temperaturas do ar de secagem podem resultar em menores 

teores de umidade em sucos submetidos à atomização. Desta forma, o suco de jambo 

pré-biótico em pó apresentou os menores teores de umidade quando comparado com os 

outros dois sucos, sugerindo que a temperatura de 180 °C exerceu esta influência. 

Kha, Nguyen e Roach (2010) afirmam que, na secagem por spray drying, 

com o aumento da temperatura de secagem, ocorre uma maior taxa de transferência de 

calor sobre as partículas, o que promove uma grande força motriz para a evaporação da 

umidade, resultando em maior perda de água do pó. 

 Em estudos envolvendo a obtenção de suco de açaí em pó, Tonon et al. 

(2008) observaram que o aumento da temperatura do ar de entrada exerce significativa 

influência na umidade do produto obtido por spray drying, sendo recuperados pós com 

umidade variando de 0,64 a 2,89% quando se utilizaram temperaturas de 202 e 138 °C, 

respectivamente. 

A higroscopicidade mede a capacidade que o pó apresenta de absorver 

umidade do ambiente, desta forma os valores obtidos variaram de 4,88 g de H2O/ 100 g 

de sólido, para o suco de siriguela a 10,92 g de H2O/ 100 g de sólido para o suco de 

cajá.  

Quando comparados com os resultados de Barbosa (2010) que obteve, para 

a temperatura de 165 °C, higroscopicidade de 24,20 g de H2O/ 100 g de sólido em suco 

em pó de mistura de frutas, os valores encontrados no presente estudo foram menores 

sugerindo que os sucos em pré-bióticos em pó obtidos apresentam baixa 

higroscopicidade. 

Para Niro (2012), pós alimentícios que apresentam menos de 10% de 

higroscopicidade são considerados não higroscópicos ao passo que na faixa entre 10,1 a 

15% podem ser considerados fracamente higroscópicos, desta forma os sucos pré-

bióticos em pó enquadram-se nas categorias citadas. 

Tonon et al. (2008) demonstraram uma maior capacidade de absorção de 

água do ambiente, sendo por isso mais higroscópico, em amostras de suco de açaí em pó 

com baixo conteúdo de umidade. No entanto, Caparino et al. (2012) afirmam que a 

relação umidade-higroscopicidade não pode ser generalizada já que Ahmed, Akter e 
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Eun (2010), encontraram que a higroscopicidade pode estar também relacionada com 

fatores como os agentes de secagem.  

 O grau de caking, ou aglomeração, mede a quantidade de pó que é capaz 

de ficar retida em uma peneira de 500 µm, após a hidratação em ambiente apresentando 

76% de umidade relativa do ar (U.R.A.) e posterior secagem em estufa a 70 °C.  

De acordo com Niro (2012), pós que apresentam grau de caking menor que 

10% não têm capacidade de aglomeração, enquanto que na faixa variando de 10,1 a 

20% são fracamente aglomerantes, e de 20,1 a 50% muito aglomerantes, podendo ser 

considerados extremamente aglomerantes quando estes valores se aproximam de 100%. 

 Vale salientar que a maltodextrina utilizada apresentou DE 20, isto pode 

ter interferido no grau de caking do produto uma vez que quanto maior o valor da 

dextrose equivalente da maltodextrina mais elevado será a capacidade de aglomeração 

do pó (grau de caking) devido à diminuição da temperatura de transição vítrea do 

mesmo (Tg) (QI; XU, 1999). 

 Os valores encontrados para o grau de caking demonstram que os sucos 

pré-bióticos de cajá e jambo em pó, mesmo com reduzido conteúdo de umidade e baixa 

higroscopicidade, apresentam alta capacidade aglomerante, enquanto que o suco de 

siriguela tem baixa tendência à aglomeração. Pode-se afirmar que os resultados para o 

suco de siriguela são relevantes, pois, segundo Jaya e Das (2004), os valores desejáveis 

para alimentos em pó podem variar de 5,0 a 34,0% de grau de caking. 

Medidas de cor implicam na determinação de três parâmetros independentes 

L*, a* e b*, onde L* representa a luminosidade da superfície, variando entre 0 (preto) a 

100 (branco) (JOSHI, 2001). O parâmetro a* quantifica a cor vermelha (a* > 0) e verde 

(a* < 0) da amostra e b* registra o amarelo (b*> 0) ou azul (*b < 0). 

Nos sucos em pó analisados, a variável L* apresentou valores variando 

entre 51,18 para o suco de jambo, e 63,30 para os sucos de cajá e siriguela. 

Normalmente, altas concentrações de maltodextrina, utilizada para obtenção 

de pós, contribuem para um incremento dos valores para a luminosidade (L*) uma vez 

que este coadjuvante apresenta coloração branca característica (KHA; NGUYEN; 

ROACH, 2010). 

No caso dos sucos de cajá e siriguela, a proximidade dos valores de 

luminosidade pode ser explicada devido ao fato do suco original apresentar também 

cores bastante semelhantes. Os parâmetros a* e b* para estes sucos também 

apresentaram valores aproximados, isto é, a*<0 diminuindo a tendência para a cor 
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vermelha, associado a b*>0 que determina os tons amarelos. O valor de b* positivo 

apresentado está relacionado à presença de pigmentos carotenoides com tonalidade 

amarela, sendo estes os principais pigmentos dos frutos cajá e siriguela. 

Para o suco de jambo em pó os valores de a* foram maiores que zero 

determinando, portanto tons avermelhados característicos do fruto, além do valor b*>0. 

Segundo Augusta et al. (2010) a casca do jambo é uma fonte rica em antocianinas, 

pigmentos antioxidantes que dão a cor característica ao fruto.  

 

4.3.3 Determinação de vitamina C em sucos recém-preparados e sucos sintetizados 

 

 A síntese para a produção dos pré-bióticos ocorreu na temperatura 

ambiente (25 °C), durante 4 horas em recipiente aberto. Devido a estas condições foi 

realizada a determinação de vitamina C nos sucos de cajá, jambo e siriguela sendo 

apresentados os resultados na Tabela 4.7. 

 

Tabela 4.7 – Determinação de vitamina C no suco recém-preparado e suco sintetizado. 

 Vitamina C (mg/L) 

 Suco recém-preparado Suco sintetizado (pré-biótico) 

Cajá 912,06±12,30 215,16±1,26 

Jambo 2353,70±100,80 672,80±2,88 

Siriguela 1235,16±21,06 242,06±1,75 

 

 Nos três sucos analisados houve uma redução de aproximadamente 80% 

na concentração de vitamina C quando comparados os sucos recém-preparados e o suco 

após 4h de síntese. 

 De acordo Tavares et al. (2000), a vitamina C em alimentos pode 

permanecer estável quando ocorre a diminuição da temperatura destes, no entanto as 

perdas são maiores durante o aquecimento, como no caso de processos envolvendo altas 

temperaturas. 
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4.3.4 Avaliação da atividade antioxidante nos sucos recém-preparados, sintetizados 

e reconstituídos. 

 

4.3.4.1 Atividade antioxidante total (AAT): método DPPH
 

 

Foi avaliada a presença de antioxidantes totais nos sucos recém-preparados, 

a partir da diluição da polpa congelada, após a síntese enzimática (suco pré-biotico ou 

sintetizado) e o suco obtido pela reconstituição do pó sendo adicionado o pó em água 

até que o valor do °Brix fosse semelhante ao original (°Brix do suco recém-preparado). 

Os extratos foram elaborados utilizando as três condições citadas. 

A metodologia utilizando o DPPH baseia-se na redução de uma solução 

alcoólica de DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil) na presença de um doador de 

hidrogênio antioxidante resultando em coloração violeta medida em espectrofotômetro 

em comprimento de onda igual a 515 nm. Neste método, o aumento de radical DPPH 

consumido na reação com a amostra indica a ocorrência da diminuição do poder 

antioxidante da mesma. 

Pode-se verificar que a atividade antioxidante total (AAT) nos sucos de cajá 

e siriguela diminuem de acordo com o nível de processamento do suco, uma vez que 

maiores valores no consumo do radical DPPH são indicados (FIGURA 4.4).  

 

Figura 4.4 – Atividade antioxidante total pelo método do DPPH em suco de cajá, jambo 

e siriguela. 
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No suco recém-preparado a partir da polpa congelada obtiveram-se valores 

de 1,32 x 10-3 g de suco/ g de DPPH para o suco de cajá e 1,90 x 10-3 g de suco/ g de 

DPPH para o suco de siriguela e jambo. 

No suco sintetizado de cajá, siriguela e jambo os valores aumentaram para 

35,63 x 10-3 g de suco/ g de DPPH; 39,12 x 10-3 g de suco/ g de DPPH e 36,56 x 10-3 g 

de suco/ g de DPPH respectivamente. 

A síntese para a produção de pré-bióticos ocorreu em temperatura ambiente 

(25 °C) durante 4 horas em recipiente aberto (contato com oxigênio), sugerindo que 

estas condições tenham sido responsáveis pela redução da atividade antioxidante total.  

O pó obtido após a secagem dos sucos pré-bióticos foi reconstituído até o 

°Brix inicial (antes da secagem) com água sendo os resultados para AAT ainda mais 

reduzidas. No suco de cajá pôde ser constatado um aumento do consumo do radical 

DPPH para 36,29 x 10-3 g de suco/ g de DPPH  enquanto que no suco de siriguela a 

atividade antioxidante total foi bastante elevada (73,70 x 10-3 g de suco/ g de DPPH), 

sugerindo uma perda maior do poder antioxidantes dests sucos 

O suco de jambo reconstituído apresentou comportamento semelhante oas 

outros dois sucos no tocante à redução da capacidade antioxidante do mesmo, foram 

encopntrados valores de 37,06 x 10-3 g de suco/ g de DPPH, salienta-se que os sucos 

reconstituídos referem-se aos sucos pré-biótico que foram submetidos à secagem, 

portanto, as temperaturas aplicadas no processo foram superiores a 100 °C. 

Sabe-se do potencial de que determinadas frutas tem de apresentar 

constiotuíntes que atuem como excelentes antioxidantes, dentre elas a vitamina C, os 

pigmentos carotenóides e antocianinas, no entanto, com os resultados encontrados, foi 

constatado que o processo utilizado para a obtenção de sucos em pó pode afetar 

negativamente este parâmetro, sendo necessária a suplementação com aditivos que 

promovam a qualidade do produto no que diz respeito aos antixodantes naturais 

perdidos.  

Correlacionando-se os resultados obtidos nas análises para determinação da 

atividade antioxidante nos sucos pôde-se constatar que houve perda da capacidade 

antioxidante dos mesmos, possivelmente decorrente de uma série de fatores como a 

presença de oxigênio e o emprego de temperaturas elevadas durante o processo. 
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4.4 Conclusões 

 

Os sucos de cajá e siriguela pré-bióticos adicionados de 20% de 

maltodextrina e atomizados em temperatura de 160 °C permitem uma recuperação do 

pó em níveis acima de 40% de rendimento, atividade de água adequada do ponto de 

vista microbiológico e bioquímico e facilidade de reconstituição em água. Para o suco 

de jambo foram adicionados 20% de maltodextrina utilizando temperatura de 180 °C 

para a secagem; 

Os valores encontrados na análise de umidade variaram de 0,147% a 

0,398% para os sucos de jambo e siriguela, respectivamente. Os pós obtidos 

apresentaram valores reduzidos de higroscopicidade, no entanto, o grau de caking para o 

suco de cajá e jambo em pó tiveram aglomeração acima de 50%, enquanto que o suco 

de siriguela em pó apresentou baixo grau de caking; 

Os parâmetros de cor demonstraram semelhança para os resultados de 

luminosidade (L*), a* e b* nos sucos de cajá e siriguela. Já no suco de jambo houve 

uma tendência a preservação de tons vermelhos fortes; 

O tempo de síntese e as temperaturas utilizadas na secagem contribuíram 

para a redução da atividade antioxidante total dos sucos (recém-preparados, sintetizados 

e reconstituídos); 

Houve um decréscimo de 80% no teor de vitamina C nos sucos sintetizados 

quando comparados com o suco recém-preparado sugerindo que as condições de síntese 

para a produção dos pré-bióticos interferem na concentração deste nutriente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Neste trabalho foi proposta a utilização de sucos de frutas tropicais e 

exóticas para a síntese enzimática de oligossacarídeos pré-bióticos. Os sucos de frutas 

estudados demonstraram excelente potencial para a produção destes carboidratos não 

digeríveis, contribuindo para a elaboração de novos produtos funcionais. 

A secagem surge como uma alternativa que agrega valor ao produto 

funcional, diversificando o mercado consumidor com a inserção de alimentos pré-

bióticos de fácil preparo e valor nutricional relevante. 

O Brasil apresenta uma grande diversidade em frutos tropicais e exóticos, 

no entanto pouco ainda se sabe a respeito de frutos como o jambo, sua utilização 

industrial ou mesmo os produtos derivados deste, aliado a isto a avaliação das 

características nutricionais e físico-químicas do fruto se fazem necessárias. 

Nota-se uma maior regionalização no consumo de sucos de frutas, resultando 

numa consequente valorização de frutos como o cajá e a siriguela, sendo facilmente 

encontrados produtos derivados destes nas prateleiras dos principais supermercados de 

centro urbanos. 

Verificou-se ainda que muitos estudos devam ser realizados para uma 

melhor caracterização físico-química e reológica dos produtos, bem como a avaliação 

sob o ponto de vista sensorial dos sucos em pó e a estabilidade dos mesmos em 

condições de estocagem. 

 


