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RESUMO 

 

Os revestimentos comestíveis são uma opção interessante para a preservação de frutos 

minimamente processado podendo ser utilizados vários materiais como os polissacarídeos que 

são utilizados devido a sua capacidade de formar gel em meio aquoso. Assim, os 

galactomananos são empregados em indústrias devidos controlar a atividade de água, estabilizar 

soluções e dispersões aquosas, ou seja, atuam como espessante. A Libidibia ferrea é uma 

leguminosa no qual o galactomanano está presente no endosperma. O melão (Cucumis 

melo L.) é uma fruta muito apreciada por causa de suas características sensoriais 

atraentes, mas o melão minimamente processado é altamente susceptível ao 

amaciamento durante o armazenamento, mesmo que seja refrigerado. O ácido ascórbico 

é estável na forma de pó, entretanto esta característica diminui quando dissolvido em 

água. A fim de ultrapassar esta deficiência, a técnica de encapsulação pode ser o método 

mais adequado sendo o spray drying o método mais utilizado. Assim, este trabalho tem 

como objetivo preparar micropartículas de ácido L-ascórbico em galactomanano obtida 

de sementes de L. ferrea pela técnica spray drying, como também, avaliar o 

revestimento comestível de galactomanano adicionado das micropartículas de ácido 

ascórbico sobre a qualidade, potencial antioxidante e estrutura em melão minimamente 

processado. As micropartículas foram obtidas nas proporções 5:1 e 10:1 

(galactomanano: ácido ascórbico) sendo analisadas quanto à eficiência de encapsulação 

e atividade antioxidante total. As micropartículas apresentaram menor atividade 

antioxidante total quando comparadas com as não encapsuladas. E a proporção 10:1 

obteve uma maior eficiência de encapsulação com 59,6%, assim, foi selecionada para 

aplicação nos melões, como também, foi realizada a caracterização dessas 

micropartículas. Os melões revestidos foram analisados quanto a perda de massa, cor, 

sólidos solúveis, pH, acidez, vitamina C, carotenóides, flavonóides, polifenóis, 

atividade antioxidante total, firmeza, peroxidação lipídica, atividade das enzimas 

poligalacturonase e pectinametilesterase e sua microestrutura durante 12 dias a 10 °C. 

As amostras controle e revestidas apenas com galactomanano estavam aptas ao 

consumo apenas por 9 dias devido ao crescimento de fungos enquanto o revestimento 

adicionado das micropartículas resultou na extensão da vida útil dos melões processados 

até 12 dias. 

 

Palavra-chaves: Galactomanano. Microencapsulação. Vitamina C. Melão. 



ABSTRACT 

 

Edible coatings are an interesting option for preservation of minimally processed fruits, 

and some materials as polysaccharides are used due to their ability to gel in an aqueous 

medium. Thus, the galactomannans is polysaccharide employed in industries due to 

control water activity, stabilize solutions and aqueous dispersions, i.e., act as thickener. 

The Libidibia ferrea is a legume in which the galactomannan is present in the 

endosperm. Another feature about edible coating is the availability of ascorbic acid, 

which is stable in the powder form. However, this characteristic decreases when 

dissolved in water. In order to correct this deficiency, the encapsulation technique by 

spray drying is the most appropriate and currently used method. The Melon (Cucumis 

melo L.) is a highly appreciated fruit due to its attractive sensory characteristics, but 

minimally processed melon is highly susceptible to softening during storage, even under 

refrigerated conditions. Thus, this work aims to prepare L-ascorbic acid microparticles 

in galactomannan obtained from L. ferrea seeds by the spray drying technique, as well 

as evaluate the edible coating of galactomannan added ascorbic acid microparticles on 

the quality, antioxidant potential and structure in minimally processed melon. The 

microparticles were obtained in 5: 1 and 10: 1 proportions (galactomannan: ascorbic 

acid) and analyzed as for encapsulation efficiency and total antioxidant activity. The 

results showed that the microparticles had lower total antioxidant activity when 

compared to the non-encapsulated ones. The 10:1 proportion showed a higher 

encapsulation efficiency (59.6%) and, therefore, this proportion was selected for 

application in coated melons, as well as the characterization of these microparticles. The 

analyzes measured were weight loss, color, soluble solids, pH, acidity, vitamin C, 

carotenoids, flavonoids, polyphenols, total antioxidant activity, firmness, lipid 

peroxidation, activity of polygalacturonase enzymes and pectinamethylesterase and its 

microstructure for 12 days at 10 °C. The control and galactomannan-coated samples 

were able for consumption only for nine days due to fungal growth, while the 

microparticles coating resulted in extended shelf life of coated melons up to twelve 

days. 

 

Keywords: Galactomannan. Microencapsulation. Vitamic C. Melon. 
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1 INTRODUÇÃO  

O termo frutos minimamente processados refere-se a alimentos que foram 

alterados do seu estado original por descascamento, corte e embalagem. Nos últimos 

anos, a demanda por esses produtos aumentou por causa de suas atraentes características 

sensoriais. No entanto, esses produtos são altamente perecíveis e deterioram-se mais 

rapidamente do que os frutos íntegros, principalmente porque sua polpa interna está 

exposta as condições do meio ambiente. Dessa forma, apresentam uma vida útil curta 

(Mantilla et al., 2013). A curta vida útil desses produtos é devido à deterioração 

podendo afetar negativamente os lucros obtidos neste segmento econômico (Pristijono, 

Wills, e Golding, 2006). Certas estratégias visam manter a qualidade dos frutos como 

processamento e embalagem (Rocculi et al., 2012).  

Hoje, várias abordagens como o revestimento comestível (Benítez et al., 2015), 

embalagem com atmosfera modificada (Mastromatteo et al., 2011) ou a combinação de 

tratamentos (Beirão-da-Costa et al., 2013) são usadas para manter a qualidade dos 

produtos minimamente processados. Entre estes tratamentos, a embalagem com filme 

comestível é considerada uma das formas mais eficazes de manter a qualidade e a 

segurança dos frutos e vegetais, porque não só fornece uma barreira para permeação de 

gás e vapor de água, mas pode ser utilizada como veículo para aditivos alimentares 

como agentes antimicrobianos e branqueadores, corantes, sabores, nutrientes e 

especiarias que prolongam a vida útil (Koushesh Saba e Sogvar, 2016). 

Pode-se usar uma variedade de materiais para preparar dispersões formadoras de 

filme que geram uma barreira protetora ao produzir uma atmosfera modificada. O 

potencial dos polissacarídeos para servir como revestimento comestível tem sido 

reconhecido há muito tempo devido a sua capacidade de criar uma rede contínua que 

seja responsável pelas propriedades funcionais (Mostafavi et al., 2016).  

O ácido ascórbico é estável na forma de pó, entretanto esta característica diminui 

quando dissolvido em água. Fatores ambientais, tais como temperatura, pH, oxigênio, 

íons metálicos, UV e raios-x afetam a sua estabilidade (Uddin et al., 2001). A fim de 

ultrapassar esta deficiência, a técnica de encapsulação pode ser o método mais adequado 

(Pierucci et al., 2006). Esta técnica tem solucionado limitações no emprego de 

ingredientes alimentícios visto que pode reduzir ou eliminar odores indesejáveis, reduzir 

volatilidade e reatividade e aumentar a estabilidade destes em condições ambientais 

adversas, como na presença de luz, oxigênio e pH extremos. A microencapsulação é 
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considerada um processo físico no qual um filme fino ou uma camada polimérica é 

utilizada para envolver sólidos, líquidos e gasosos (Souza et al., 2015).  

Entre as espécies popularmente utilizadas nas regiões Norte e semi-áridas do 

Nordeste do Brasil podemos citar a Libidibia ferrea (Costa et al., 2012; Souza et al., 

2012) cujo seu nome popular é jucá e produz galactomananos com relações 

Manose/Galactose variando de 2,5: 1 a 4,3: 1 (Prajapati et al., 2013). 

Os galactomananos são empregados pelas indústrias em virtude da sua 

capacidade de formar gel em associação com outros polissacarídeos, assim controlando 

a atividade de água, estabilizando soluções e dispersões aquosas e por causa do seu alto 

poder espessante. 

Melão (Cucumis melo L.) é um fruto muito apreciado por causa de suas 

características sensoriais atraentes, mas o melão minimamente processado é altamente 

susceptível ao amaciamento durante o armazenamento, mesmo que seja resfrigerado.  

O ácido ascórbico (AA) ou vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel muito 

importante para o organismo. É comum em frutas como goiaba, laranja, maçã, morango, 

kiwi e vegetais como couve-flor, repolho, brócolis. É essencial na síntese de proteína 

colágeno, na cicatrização de feridas, na manutenção do sistema imunológico e nervoso 

saudável e como um antioxidante para ajudar na prevenção de doenças (Domínguez-

Perles et al., 2013; Liu, Heying, e Tanumihardjo, 2012; Park et al., 2015). AA também 

são frequentemente adicionados como um antioxidante e anti-escureciemnto para 

produtos alimentares processados que contenham frutas e vegetais, quer para 

enriquecimento ou fortificação, ou para proteger de outros nutrientes (como compostos 

fenólicos) da oxidação. 

Considerando todas as colocações apresentadas, essa tese tem como objetivo 

preparar micropartículas do ácido L-ascórbico em galactomanano obtida de sementes de 

L. ferrea Mart pela técnica de spray drying, caracterizá-las e investigá-las quanto a sua 

capacidade antioxidante e, também, a sua aplicação numa embalagem bioativa 

consistindo de um revestimento comestível em melão minimamente processado.  
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2 Revisão Bibliográfica 

 

Libidibia ferrea Mart 

O bioma do semi-árido Caatinga que existe no Nordeste brasileiro tem sido 

pouco estudado (Albuquerque et al., 2007). Portanto, é vital estudar as espécies de 

plantas utilitárias das regiões semi-áridas do Nordeste do Brasil, porque novas 

economias alternativas podem garantir a subsistência e manutenção dessas espécies. 

Entre as espécies popularmente utilizadas nas regiões Norte e semi-áridas do Nordeste 

do Brasil podemos citar a Libidibia ferrea (Costa et al., 2012; Souza et al., 2012). 

O gênero Libidibia (família Fabaceae) inclui 500 espécies de árvores 

distribuídas em todo o mundo. Caracteriza-se pelo conteúdo de polifenóis, terpenos e 

esteróides, bem como substâncias polissacarídeos, que são responsáveis, 

principalmente, por suas propriedades biológicas (Zanin et al., 2012). As principais 

espécies deste gênero são originárias do Brasil e é distribuído em diferentes regiões de 

todo o país (Flora do Brasil, 2017). 

A Libidibia ferrea é uma planta da família Leguminosae-Caesalpinoidae, 

vulgarmente conhecida como jucá ou pau-ferro é comumente encontrada na Caatinga. É 

de grande valor econômico, suas folhas servem de forragem para animais, a madeira é 

utilizada na construção civil (Crepaldi; Santana e Lima, 1998), na medicina apresenta 

diversas utilidade, o extrato metanólico dos frutos são eficazes contra patógenos orais 

(Lopes et al., 2013), e também para ornamentação de ruas, praças, e reflorestamento de 

áreas degradadas (Lorenzi, 2008).  

A árvore de L. ferrea tem entre 10 a 15 m de altura e tem um tronco fino com 

um diâmetro de 40 a 60 cm. As folhas são um tipo compósito bipinado de 15 a 19 cm de 

comprimento, com pinças opostas de 5 a 11 e os folhetos têm de 8 a 24 pinas. Os frutos 

são indiscriminados e têm uma casca dura e são de cor marrom escuro (Lorenzi, 2002). 
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Figura 1 Jucá (Libidibia ferrea Mart.) 

 

Fonte: Projeto Verde, 2015 

 

O extrato de hidrocolóide purificado a partir de sementes continha 75% de 

carboidrato total e 9% de proteína. Os espectros de RMN 1D / 2D indicaram a presença 

de galactomanano com uma ligação (1 - 4) β-D-manopiranose, substituída parcialmente 

em ο-6 com cadeias laterais de uma unidade de α-D-galactopiranose. A divisão de três 

sinais 13C na região das unidades 4-O-Manopiranose revelou as unidades de α-D-

Galpiranose (Souza et al., 2010). 

De acordo com Gallão et al. (2013) os galactomananos estão localizadas nas 

paredes celulares das células do endosperma das sementes de L. ferrea. Segundo os 

autores esse polissacarídeo apresenta uma relação manose/galactose de 2.65:1.00 e foi 

obtido um rendimento de 9% com o procedimento de extração realizado. A solução de 

galactomanano L. ferrea (1%) apresentou um comportamento pseudoplástico, 

especialmente, em baixas taxas de cisalhamento. Devido a relação manose/galactose e 

ao comportamento reológico os galactomananos da L. ferrea pode ser um polissacarídeo 

útil para indústria alimentícia.  

 

Figura 2 Vagens e sementes de jucá (Libidibia ferrea Mart.) 

 

Fonte: Projeto Verde, 2015. 

 

Galactomanano 
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Os polissacarídeos naturais são substâncias que vem sendo crescentemente 

utilizados na indústria devido à sua capacidade de modificar as propriedades de sistemas 

aquosos, mesmo em pequenas concentrações (Cunha et al., 2009). Nos últimos anos 

têm sido investigados em relação às suas características físico-químicas e aplicações. 

Assim, pode-se destacar algumas de suas propriedades como a biodegrabilidade, 

abundância na natureza e versatilidade de aplicações em engenharia, biotecnologia e 

medicina, além de serem geralmente atóxicos (Eiras et al., 2007). 

As principais características de interesse industrial em relação aos 

polissacarídeos são, em alguns casos, a formação de gel em meio aquoso, mesma em 

baixas concentrações, a compatibilidade com uma grande variedade de sais em ampla 

faixa de pH e temperatura, a estabilidade em elevadas concentrações iônicas, alta 

solubilidade em água em alguns casos (hidrocolóides) e, também, a possibilidade de 

ação sinérgica com outros polissacarídeos, que ocasiona uma melhora nas propriedades 

viscoelásticas ou na formação de géis em sistemas aquosos (Lucyszyn et al., 2005, 

2006). 

Com base em aspectos estruturais, os polissacarídeos de reserva de parede 

celular são agrupados em três grandes classes: as mananas, xiloglucanas e galactananas 

(Buckeridge et al., 2000). O grupo das mananas por sua vez, é dividido em mananas, 

glucomananos, e galactomananos.  

Os galactomananos (Figura 03) são polissacarídeos presentes no endosperma de 

numerosas plantas, particularmente nas espécies da família das leguminosas, onde 

possuem várias funções incluindo ser uma reserva de carboidratos (Reid e Edwards, 

1995). São construídos por uma espinha dorsal de β- (1–4)-D-manana com ramificações 

únicas de D-galactose vinculado a ligações α- (1–6) (Kök et al., 1999). Sendo a variação 

de seu peso molecular e a relação manose/ galactose, que estão intimamente ligados à 

sua fonte botânica, são os parâmetros mais importantes relevantes para suas funções 

biológicas e seu comportamento reológico (Muschin e Yoshida, 2012; Srivastava e 

Kapoor, 2005). 
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Figura 3 Estrutura de um galactomanano clássica: (a) cadeia esquemática; (b) estrutura 

em bastão; (c) estrutura em bola cheia. 

 

Fonte: Teixeira, 2001. 

 

No processamento de alimentos, os galactomananos, como hidrocolóides, 

aumentam a viscosidade dos produtos, melhoram a retenção de água, alteram os 

parâmetros de congelamento e de formação de cristais de água, além de ajudar a obter 

mais corpo e texturas mais suaves, realçar o sabor, aroma e agir como emulsificantes e 

estabilizadores (Sousa, 2009). 

 

Revestimentos Comestíveis 

A indústria alimentar procura constantemente novas estratégias para aumentar o 

tempo de prateleira dos alimentos. Nos últimos anos, os filmes e revestimentos 

comestíveis têm sido considerados uma das tecnologias com potencial para alcançar tais 

objetivos, assegurando a segurança microbiológica e a proteção dos alimentos da 

influência de fatores externos. Surgem constantemente inovações significativas na área 

das embalagens alimentares, sempre com o propósito de criar um sistema mais efetivo 

de conservação da qualidade dos alimentos, tornando-os mais atrativos para o 

consumidor (Pinheiro et al., 2010). 

A demanda é crescente por produtos convenientes que estão prontos para o 

consumo, mas que, todavia ainda mantém as características sensoriais próximas ao in 

natura, que são livres de aditivos químicos e apresentam qualidade e segurança 

alimentar. Neste sentido, frutas e hortaliças minimamente processados (do inglês, 
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minimally processed fruit and vegetables, MPFV) despontam como um dos principais 

segmentos no mercado mundial de alimentos (Allende et al., 2006).  

A produção de alimentos minimamente processados aumentou recentemente 

devido à demanda do consumidor. No entanto, a produção e a distribuição desses 

alimentos foi limitada devido à sua vida útil curta. Além disso, as operações de 

processamento, como a lavagem, sanitização, descamação, corte ou trituração e 

embalagem (Corbo et al., 2010) podem alterar a integridade, a segurança e diminuir a 

qualidade e a vida útil do produto, limitando assim a sua comercialização. Segundo 

Toivonen e Brummell (2008), a perda da firmeza e mudanças na cor são os mais 

importantes problemas para a manutenção da qualidade dos MPFV.  

Além disso, MPFV são suscetíveis à deterioração microbiana por causa da 

ausência de casca protetora que facilita a adesão microbiana ao tecido, que contém 

nutrientes (vitaminas, minerais, açúcares e outro) e pH adequado para crescimento 

microbiano (Mantilla et al., 2013; Gabri et al., 2014; Russo et al., 2014). Diante disso, 

novas técnicas para a manutenção da qualidade e inibição microbiana estão sendo 

aplicadas ao longo da cadeia de produção e distribuição dos MPFV (Castell-Perez et al., 

2004).  

O processamento mínimo tende a causar danos fisiológicos aos frutos e induz 

vários tipos de alterações enzimáticas e microbianas. Estas alterações estão relacionados 

à promoção da produção endógena de etileno, oxidação de polifenóis e aumento da 

atividade microbiana que leva ao brilho superficial, perda de integridade estrutural do 

tecido da planta e subseqüente perda de propriedades nutritivas e sensoriais (Putnik et 

al., 2016). Nesse sentido, destacam-se os revestimentos comestíveis que são usados 

comercialmente para reduzir a perda de umidade, melhorar a aparência do produto além 

de carrear agentes antioxidantes, corantes, temperos e substâncias antimicrobianas 

(Martin-Belloso et al., 2005; Franssen e Krochta, 2003). 

Filmes e revestimentos comestíveis podem consistir de três tipos de materiais: 

polissacarídeos, proteínas e lipídeos (Lin e Zao, 2007). Em geral, devido à sua natureza 

hidrofílica, os filmes de polissacarídeos geralmente exibem baixa capacidade de barreira 

ao vapor de água. Contudo, certos polissacarídeos, aplicados sob a forma de 

revestimentos com alta viscosidade úmida, podem retardar a perda de umidade de 

alimentos revestidos funcionando como agentes de sacrifício, em vez de barreiras de 

umidade (Kester e Fennema, 1986). 



20 

 

Revestimentos à base de polissacarídeos são incolores e podem ser usados para 

aumentar a vida de prateleira de produtos agrícolas, pois reduzem a permeabilidade aos 

gases CO2, O2 e vapor de água, a perda de peso e a contaminação microbiológica (Dang 

et al., 2008).  

Segundo Cabral (2012), o uso de revestimento comestível de quitosana 

adicionado de trans-cinamaldeído em melão minimamente processado contribuiu para 

uma maior retenção do conteúdo de vitamina C, carotenóides e flavonóides totais, bem 

como para a firmeza. Mas, ainda necessitam ser estudado em outros frutos, como o 

melão, pois é o segundo principal produto do mercado de exportação de frutas frescas 

brasileiras sendo o Nordeste brasileiro a maior região produtora, onde o estado do Ceará 

destaca-se como o segundo principal produtor depois do Rio Grande do Norte. 

As propriedades mecânicas, barreira e reológicas de filmes/revestimentos de 

galactomananos podem ser utilizadas para melhorar a estabilidade, segurança e 

qualidade dos produtos alimentares. No entanto, são necessárias mais pesquisas para 

filmes/revestimentos baseados em galactomanano para cada aplicação específica, 

especialmente se eles são para servir como veículos de compostos bioativos (por 

exemplo, agentes antimicrobianos e antioxidantes) (Cerqueira et al., 2011). E a sua 

utilização são vistos como promissor para o aumento da vida útil de vários produtos 

vegetais, como acerola, cajá, pitanga, siriguela (Cerqueira et al. 2009), manga (Aguiar 

et al. 2011), e maçãs (Lima et al., 2010). 

No estudo de Cerqueira et al. (2009) avaliaram revestimentos comestíveis de 

duas fontes de galactomanano (Caesalpinia pulcherrima e Adenanthera pavonina) 

adicionados de glicerol em frutos tropicais no qual observaram que os frutos possuem 

a capacidade de participar de interações na forma não polar, como consequência dos 

valores mais elevados do componente da tensão superficial. Diferentes formulações de 

galactomanano e glicerol apresentaram bons valores de coeficiente de dispersão, sendo 

os melhores valores relacionados ao componente dispersivo da superfície dos frutos. 

Em outro estudo Cerqueira et al. (2013), com revestimento comestível de 

galactomanano extraído de Gleditsia triacanthos adicionado de glicerol e óleo de milho, 

observaram que diferentes formulações  de filmes à base de galactomanano podem 

mudar a suas propriedades, e a concentração de galactomanano foi o fator  mais 

significativo que altera as propriedades do filme. Por conseguinte, a incorporação de 
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óleo demonstrou ser de grande importância para a permeabilidade e propriedades de 

solubilidade, essencialmente devido à sua hidrofobicidade. 

Lima et al. (2010) desenvolveram revestimentos comestíveis à base de duas 

misturas de galactomananos de sementes de Adenanthera pavonina e Caesalpinia 

pulcherrima, colágeno e glicerol e aplicaram em maçãs e magas no qual relataram que 

esses revestimentos podem reduzir as taxas de transferência de gás nesses frutos e, 

portanto, podem ser importantes ferramentas para estender sua vida útil. 

 

Microencapsulação 

A microencapsulação pode ser um método eficiente de introduzir compostos 

biativos, é um processo utilizado para reter uma substância (agente ativo) dentro de 

outra substância (material de parede) (Farid et al., 2015; Rajabi et al., 2015). O 

principal objetivo da encapsulação é proteger o material de núcleo das condições 

ambientais adversas, tais como os efeitos indesejáveis de luz, umidade e oxigênio, 

contribuindo assim para um aumento da vida de prateleira do produto, e que promovem 

uma liberação controlada do encapsulado (Pourashouri et al., 2014). Podem ser 

utilizados vários métodos de microencapsulação para várias substâncias, e a escolha do 

método mais adequado vai depender do tipo de substância, a sua função especial e a 

aplicação desejada (Desai e Park, 2005). 

O método de secagem por atomização é um dos mais antigos e mais tradicionais 

na encapsulação de aromas, e que está sendo cada vez mais utilizado para a proteção de 

substâncias bioativas, tais como antioxidantes naturais, ácidos poli-insaturados, 

probióticos, etc. A técnica baseia-se na atomização de uma mistura líquida de um 

material de parede (carboidratos, proteínas ou misturas de ambos) e uma substância 

ativa dentro de uma câmara que contém um gás aquecido seguido por evaporação do 

solvente das microgotículas formado para obter microesferas secas onde contêm a 

substância ativa (Zuidam e Shimoni, 2010). A encapsulação por secagem spray drying 

tem sido utilizada com sucesso para uma série de materiais ricos em antocianinas 

(Mahdavi et al., 2014). 

Mahdavi et al. (2016) trabalharam com a encapsulação de antocianinas extraídas 

de Berberis vulgaris em diferentes materiais de parede onde a maltodextrina e goma 

árabica na proporção de 25% (núcleo: material de parede) apresentou uma maior 

eficiência de encapsulamento.  Já Alvim et al. (2016) compararam as 
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características das micropartículas contendo  ácido ascórbico por spray drying e spray 

chiling onde foram adequados para preservar a substância ativa e cada micropartícula 

mostrou polidispersidade e morfologia típica para cada método. No entanto, quando 

essas micropartículas foram aplicadas em produtos de panificação houve uma proteção 

maior para o ácido ascórbico encapsulado pelo método do spray drying. 

Zambrano-Zaragoza et al. (2017) utilizaram nanocápsulas de β-caroteno com 

goma xantana em  melão minimante processado e esse revestimento contribuiu 

significativamente mantendo a qualidade do produto.   
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3 MICROENCAPSULAÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO EM 

GALACTOMANANO EXTRAÍDO DE SEMENTES DE JUCÁ (Libidibia ferrea) 

 

RESUMO 

 

Este estudo objetivou o desenvolvimento de micropartículas de ácido L-ascórbico 

utilizando galactomanano como material de parede, obtido a partir de sementes de L. 

ferrea Mart, por meio da técnica spray drying, além de sua caracterização física e 

avaliação da capacidade antioxidante. As micropartículas foram obtidas utilizando 

proporções de 5:1 e 10:1 (galactomanano: ácido ascórbico) e foram analisadas quanto à 

eficiência de encapsulação e atividade antioxidante total pelos métodos de captura de 

2,2'-Azinobis (ácido 3-etilbenztiazolino-6-sulfônico) e poder antioxidante de redução do 

ferro. As micropartículas de ácido ascórbico apresentaram menor atividade antioxidante 

total quando comparadas às não encapsuladas. E que a proporção de 10:1 apresentou 

uma maior eficiência de encapsulação com 59.6%, assim, esta proporção foi selecionada 

para este estudo para as demais análises de tamanho, distribuição, potencial zeta, taxa de 

liberação e morfologia das micropartículas. As micropartículas obtiveram um diâmetro 

de 807.8 nm com distribuição por volume de 81.5% e potencial zeta -1,88 mV. A taxa 

de liberação do ácido ascórbico foi de 40 a 55% e a micrografia revelou partículas 

esféricas. Em resumo, os dados permitem concluir que o galactomanano está atuando 

como um bom agente de material de parede. 

 

Palavras-chave: Secagem por atomização. Vitamina C. Micropartículas. 

 

Abstract 

 

This study aimed at the development of L-ascorbic acid microparticles using 

galactomannan as a wall material obtained from L. ferrea Mart seeds, by means spray 

drying technique, besides its physical characterization and antioxidant capacity 

evaluation. The microparticles were obtained using 5:1 and 10:1 ratios (galactomannan: 

ascorbic acid) and the encapsulation efficiency and total antioxidant activity were 

analyzed by the methods of capture of 2,2'-azinobis (3-ethylbenzthiazoline-6- sulfonic 
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acid) and antioxidant power of iron reduction. Ascorbic acid microparticles had lower 

total antioxidant activity when compared to non-encapsulated ones. The 10:1 ratio 

showed a higher encapsulation efficiency reaching 59.6%. Thus, this ratio was selected 

for the other analyzes such as size, distribution, zeta potential, release rate and 

microparticle morphology. The microparticles had a diameter of 807.8 nm with volume 

distribution of 81.5% and zeta potential -1.88 mV. The release rate of ascorbic acid 

ranged between 40 to 55% and the micrograph revealed spherical particles. In summary, 

the data obtained allow us to conclude that galactomannan is acting as a good agent for 

wall material. 

 

Keywords: Spray drying. Vitamin C. Microparticles. 

 

Introdução 

A vitamina C é uma das vitaminas hidrossolúveis importantes para a saúde 

humana que está presente naturalmente em frutas e legumes. Porém, também é utilizada 

como um aditivo alimentar com ação antioxidante impedindo a oxidação de produtos 

alimentares (Pénicaud et al., 2010). No entanto, durante o processamento ou no 

armazenamento de alimentos, a vitamina C pode ser degradada particularmente devido à 

oxidação ou lixiviação (Klimczak e Gliszczyn'ska-S'wigło, 2015), o que também pode 

ser induzido pela exposição a altas temperaturas, pH, luz, presença de oxigênio (Van 

Bree et al., 2012), metais de transição (Fe
3 +, 

Ag
+
, Cu

2+
) e enzimáticas (Serpen e 

Gökmen, 2007).  

A microencapsulação pode proteger o material encapsulado de fatores que 

causam a sua deterioração como oxigênio, luz ou umidade e permitir a sua liberação 

controlada. Além disso, aumenta a vida útil, mantém o sabor e cor, além de reduzir a 

volatilidade, a higroscopicidade e a reatividade, aumentando a estabilidade do produto 

sob condições adversas (Byun et al., 2010; Wang e Bohn, 2012). Vários métodos de 

microencapsulação podem ser utilizados e a escolha do método apropriado dependerá 

do tipo de substância e, em especial, da sua função e da aplicação desejada (Desai e 

Park, 2005). Assim, a secagem por atomização é a técnica de microencapsulação mais 

utilizada na indústria de alimentos, por ser um processo contínuo e de baixo custo que 

produz partículas secas de boa qualidade. 
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Diferentes tipos de materiais de parede têm sido utilizados para a 

microencapsulação, incluindo polissacarídeos (amidos, maltodextrinas e goma arábica), 

lipídeos (ácido esteárico, mono- e diglicerídeos) e proteínas (gelatina, caseína, soro de 

leite, trigo) (Desai e Park, 2005). De acordo com Srivastava e Kapoor (2005), as 

propriedades químicas dos galactomananos tornam os materiais versáteis e úteis para 

diferentes aplicações. Algumas propriedades importantes citadas por estes autores, na 

sua extensa revisão sobre a aplicação de glactomananos à indústria, são a retenção de 

água, espessantes, geleificantes, ligantes, suspensão, emulsificantes, bem como a 

formação de filmes. 

O bioma do semi-árido Caatinga que existe no Nordeste brasileiro tem sido 

pouco estudado (Albuquerque et al., 2007). Portanto, é vital estudar as espécies de 

plantas utilitárias das regiões semi-áridas do Nordeste do Brasil, porque novas 

economias alternativas podem garantir a subsistência e manutenção dessas espécies. 

Entre as espécies popularmente utilizadas nas regiões Norte e semi-áridas do Nordeste 

do Brasil podemos citar a Libidibia férrea (Costa et al., 2012; Souza et al., 2012). Esta 

pertence à família Caesalpinaceae (Lopes et al., 2013). Seu nome popular é jucá,  e 

produz galactomananos com relações Manose/Galactose variando de 2,5: 1 a 4,3: 1 

(Prajapati et al., 2013). 

Este estudo objetivou o desenvolvimento de micropartículas de ácido L-

ascórbico utilizando galactomanano como material de parede, obtido a partir de 

sementes de L. ferrea Mart, por meio da técnica de secagem por spray drying, além de 

sua caracterização física e avaliação da capacidade antioxidante. 

 

Materiais e Métodos 

 

Coleta das sementes e obtenção do galactomanano 

 

Os frutos de Jucá (Libidibia ferrea Mart.) foram coletados em Pentecoste-CE, 

acondicionados em sacos de papel e levados ao Laboratório de Biologia Celular Vegetal 

na Universidade Federal do Ceará (UFC) para realizar a retirada das sementes e 

posterior extração do galactomanano, a qual foi realizada de acordo com Gallão et al 

(2013).  

O isolamento do polissacarídeo foi dividido em duas etapas: separação do 
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endosperma e extração do galactomanano. 

Na primeira etapa do processo, as sementes foram cozidas a 100 °C em água 

destilada até o momento em que o tegumento, cotilédones e endosperma pudessem ser 

retirados manualmente. Já a segunda etapa consistiu na extração do galactomanano, na 

qual, primeiramente, em um liquidificador doméstico, foi adicionado o endosperma 

acrescido de água destilada aquecida a uma temperatura entre 50 e 60º C, na proporção 

de 1:30 (endosperma:água). Após homogeneização, a mistura foi submetida a uma 

extração aquosa à quente, utilizando temperaturas entre 50 a 60 °C, durante uma hora 

sob agitação e aquecimento. (TECNAL – TE 018). Em seguida, o líquido viscoso de 

galactomanano foi filtrado em tecido de microfibra para retirada do excesso de 

endosperma e, a partir do filtrado, o galactomanano foi precipitado em etanol puro a 

uma proporção de 1:2 (filtrado:álcool). Essa solução foi armazenada sob-refrigeração a 

uma temperatura de 10 °C por 24 horas, sendo posteriormente retirado o 

galactomanano, o qual foi seco em estufa PANEM a 57 °C e depois triturado em um 

moinho de facas de bancada MA 048 – Marconi. 

 

Caracterização do galactomanano - Análise por ressonância magnética nuclear do 

protón (RMN 
1
H) 

 

A estrutura do galactomanano foi determinada utilizando espectroscopia de 

RMN 
1
H. Os espectros de RMN foram obtidos em equipamento Agilent DD2 de 600 

MHz (para núcleo de 
1
H) equipado com sonda One Probe de detecção inversa com 5 

mm de diâmetro interno (H-F/15N-31P) e gradiente de campo no eixo “z“. As amostras 

foram preparadas dissolvendo-se aproximadamente 5 mg da amostra seca em 500 μL de 

água deuterada. Os espectros unidimensionais de 
1
H foram adquiridos em comum 

tempo de espera entre cada aquisição de 2 segundos, ganho de 30, aquisição de 64 

transientes em uma janela espectral de 22 ppm e 32 k de número de pontos. Os 

espectros unidimensionais de 
13

C foram adquiridos com um tempo de espera entre cada 

aquisição de 1 s, ganho de 30, aquisição de 20 k de transientes em uma janela espectral 

de 251.1 ppm e 32 k de número de pontos. Para obtenção da relação galactose/manose, 

os sinais inerentes aos sinais anoméricos da galactose com o hidrogênio-1 em δ 5,04 e 

carbono-13 em δ99,5 foram integrados ao da manose em δ4,76 e δ100,8, 

respectivamente. 
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Preparação das micropartículas de ácido ascórbico na matriz de galactomanano 

 

 A preparação das micropartículas foi realizada de acordo com Souza et al. 

(2015) com modificações. Soluções de galactomanano e ácido ascórbico, nas 

proporções 5:1 e 10:1 p/p (galactomanano:ácido ascórbico), foram preparadas 

dissolvendo o galactomanano em pó em água destilada sob agitação (TECNAL – TE 

018) constante e aquecimento à 40 ºC por 24 horas. Em seguida, o ácido ascórbico 

(VETEC) foi adicionado mantendo a agitação a temperatura ambiente por 1 hora. 

Posteriormente, as soluções foram secas por atomização (spray drying Buchi-290) 

utilizando temperatura de entrada de 130 ºC e de saída 90 °C e fluxo de bomba de 30% 

(mL/minuto). As micropartículas foram coletadas, armazenadas em frascos âmbar, 

sendo mantidas à temperatura ambiente. 

 

Caracterização das micropartículas de ácido ascórbico na matriz de 

galactomanano nas proporções 5:1 e 10:1 

 

Eficiência da encapsulação 

 

 A determinação da eficiência do processo de encapsulação foi realizada de 

acordo com Souza et al. (2015). 

A curva padrão foi realizada a partir de uma solução estoque (100 μg mL
-1

) 

foram preparadas soluções de ácido ascórbico (VETEC) em metanol com diferentes 

concentrações sendo o intervalo de 2 a 22 μg mL
-1

. A absorbância das soluções foi 

determinada por espectrometria na região ultravioleta (UV-Vis), a 243 nm, sendo 

metanol P.A utilizado como branco. A curva de calibração obtida (equação 1) 

apresentou regressão linear entre o valor da absorbância e a concentração de ácido 

ascórbico:  

Y = 0,044x – 0,0294, onde R
2
= 0,991 (1) 

Para a quantificação de ácido ascórbico nas micropartículas foram pesados 2 mg 

das micropartículas de galactomanano contendo ácido ascórbico, sendo dissolvidos em 

10 mL de metanol PA para obter solução de 200 μg mL-1
 em 3 frascos diferentes, as 

quais foram analisadas em espectrômetro na região UV-Vis a 243 nm (n=3). A 
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concentração do fármaco foi determinada usando a curva padrão, e a eficiência de 

encapsulação foi calculada de acordo com a equação 2 :  

EE (%) = (QTD/QTA)× 100 (2), 

EE= Eficiência de Encapsulação; QTD= Quantidade de fármaco determinado no 

sistema polimérico; QTA= Quantidade de fármaco teoricamente adicionado no sistema 

polimérico.  

 

Atividade Antioxidade Total (AAT) 

 

O extrato para a determinação da atividade antioxidante total foi realizada 

seguindo metodologia usual de Yepez et al. (2002), com algumas modificações. Foram 

pesados 15 mg de AA não encapsulados e das micropartículas de galactomanano 

contendo ácido ascórbico nas mesmas condições ambientais. Em seguida, as amostras 

foram diluídas em 10 mL de metanol P.A e submetidas ao banho ultrassônico do 

Modelo USC 1400 para liberação do AA das micropartículas no meio e aumentar a 

solubilidade das micropartículas frente ao metanol. Posteriormente, foram centrifugada 

a 5000 rpm por 10 minutos a 4 °C e, em seguida, filtradas para a obtenção do extrato. 

A atividade antioxidante total foi determinada pelo método captura do radical 

2,2´- azinobis(3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico) (ABTS) e Poder Antioxidante de 

Redução do Ferro (FRAP). 

 O método ABTS baseou-se na captura do radical 2,2-azinobis (3-

etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico-ABTS
*+

) (Re et al. 1999) formado da reação entre 

uma solução ABTS
*+ 

7 mM com uma solução de persulfato de potássio 140 mM, 

mistura a qual foi mantida no escuro à temperatura ambiente por 16 h antes do seu uso. 

A solução de ABTS
*+ resultante foi diluída em álcool etílico P.A. que resultou em 

absorbância de 0,700 ± 0,02, a 734 nm. Em ambiente escuro, foi adicionado em tubo 

uma alíquota de 30 μL do extrato e 3000 μL da solução ABTS
*+

. Após 6 minutos de 

reação, a absorbância foi lida a 734 nm e o seu decréscimo foi usado para calcular a 

AAT. Uma curva de calibração foi preparada com diferentes concentrações de trolox de 

100 a 2000 mM. A atividade antioxidante das amostras foi expressa como equivalente 

ao Trolox por grama de massa (μM Trolox g
-1

). 

A avaliação da atividade antioxidante pelo método FRAP, foi realizada segundo 

Pulido et al. (2000). O extrato utilizado para a análise foi obtido nas mesmas condições 
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que para a análise de antioxidante total pelo método do ABTS. Para determinar a 

atividade antioxidante total das amostras, foram realizadas 3 diluições a partir do 

extrato, e transferida uma alíquota de 90 µL de cada diluição para tubos de ensaio e 

adicionado 270 µL de água destilada e 2700 µL do reagente FRAP (25 mL de solução 

tampão acetato 0,3 M, 2,5 mL de solução TPTZ (2,4,6-Tris(2-piridil)-s-triazina) 10 

mM, 2,5 mL de solução de cloreto férrico 20 mM), as amostras foram homogeneizadas, 

e mantidas em banho-Maria a 37° C por 30 minutos. Após esse período, a leitura foi 

realizada a 595 nm. A curva padrão utilizada foi obtida a partir do sulfato ferroso com 

concentrações variando de 500 µM a 1500 µM. Os resultados foram expressos em µM 

sulfato ferroso/g de matéria seca. 

  

Caracterização das micropartículas de ácido ascórbico na matriz de 

galactomanano na proporção 10:1 

Morfologia das micropartículas 

 

A morfologia das micropartículas foi realizada na Central Analítica – 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Brasil. A análise morfológica do ácido 

ascórbico, do galactomanano e das micropartículas de galactomanano contendo ácido 

ascórbico foi realizada utilizando um microscópio eletrônico de varredura (modelo 

Inspect-50 FEI) na voltagem de 10 kV. As amostras foram preparadas em stubs, camada 

metálica de platina (60 nm de espessura) no evaporador EMS. 

 

Tamanho e potencial Zeta de partículas 

 

 O tamanho do diâmetro das partículas e o potencial Zeta do galactomanano e das 

micropartículas foram determinados através de um Nano ZetaSizer (modelo Malvern 

3600), utilizando feixe de luz vermelha com comprimento de onda de 633 nm e um 

ângulo de medida de 175º. As análises foram realizadas em triplicata. Os resultados 

foram expressos como mV e nm, respectivamente, para o potencial zeta e diâmetro das 

partículas. 

 

Taxa de liberação in vitro 
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Foi determinado de acordo com Oliveira et al. (2014). Visando a aplicação da 

micropartícula como antioxidante o que geralmente ocorre em meio aquoso, o estudo da 

liberação in vitro foi realizado. 100 mg de amostra foram dissolvidos em 10 mL de água 

destilada e, posteriormente, colocada em um saco de diálise (Tamanho do poro: 12 

kDa). Em seguida, o saco de diálise foi acondicionado em um Becker contendo 200 mL 

de água destilada, sendo mantida sob agitação, utilizando agitador magnético, a 

temperatura ambiente. Uma alíquota de 3 mL do meio de liberação foi retirada a cada 1 

hora durante um período de 8 horas e analisados utilizando um espectrofotómetro de 

UV-Vis a 243 nm. A concentração do ácido ascórbico presente no meio foi calculada 

usando a equação (1). Todas as medições foram em triplicata (n = 3) e foi calculada 

uma média. Os resultados foram expressos em porcentagem (%). 

 

Análise Estatística 

Os dados foi sujeito a análise de variância (ANOVA) utilizando um programa 

estatístico (ASSISTAT 7.07, Campina Grande- PB, Brasil), e as médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Resultados e Discussão 

 

Caracterização do galactomanano 

 

A técnica de extração aquosa utilizada para o isolamento do galactomanano das 

sementes de jucá resultou em um rendimento de 11% (p / p). 

A proporção de D-manose e D-galactose (Figura 4) foi estimada em 1,95:1,00 

pela medida direta das áreas relativas aos sinais de 
1
H (Man) e 

1
H (Gal). Este resultado 

estão próximo com os de Gallão et al. (2013) onde esta proporção é de 2,95:1,00 para 

galactomanano extraído de sementes de jucá. A substituição da galactose na cadeia de 

manose resulta no aumento da solubilidade devido à posição espacial das hidroxilas da 

galactose (cis-OH), permitindo uma maior interação com as moléculas de água por 

ligações de hidrogênio (Cerqueira et al., 2011; Prajapati et al., 2013).  
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Figura 4 Espectro de 1H RMN do galactomanan da l. ferrea 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

O potencial zeta obtido do galactomanano da L. ferrea foi de -9,11 mV (Tabela 

1). No estudo com Leucaena leucocephala (Lam.), Mittal et al. (2016) encontraram 

valores de -2,58 mV e -9,80 mV para galactomananos e galactomananos 

carboximetilados, respectivamente, assim, os resultados revelaram maior potencial 

negativo no caso do galactomanano carboximetilado indicando a fração mais carregada 

negativamente (grupo carboxílico) na estrutura do galactomanano sugerindo ser útil 

para modular as características de liberação de fármaco através de interações goma-

polímero ou goma-íon. Assim, o potencial zeta para o galactomanano de jucá foi 

próximo com a do galactomanano  carboximetilado de L. leucocephala e, portanto, 

pode-se dizer que é um material para ser utilizado na liberação de fármacos através de 

interações goma-polímero. 

 

Tabela 1 Caracterização do galactomanano de sementes L. ferrea e micropartículas 

encapsuladas de ácido ascórbico (AA) na matrix de galactomanano na proporção 10:1. 

  Galactomanano Microparticulas de AA (10:1) 

Potencial Zeta (mV) -9,11 -1,88 

Diametro (nm) 840.5 807.8 

Distribuição por volume (%) 59.4 81.5 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Eficiência de Encapsulação e Atividade Antioxidade Total (AAT) 
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A eficiência de encapsulamento é um indicador importante de partículas 

microencapsuladas e refere-se ao potencial dos materiais de parede para encapsular ou 

manter o material do núcleo dentro da microcápsula (Mahdavi et al., 2016). A Tabela 2 

mostra a eficiência de encapsulação das micropartículas de galactomanano e ácido 

ascórbico realizada nas proporções 5:1 e 10:1 (galactomanano: ácido ascórbico).  

 

Tabela 2 Eficiência de encapsulação das micropartículas contendo ácido ascórbico.* 

Fonte: elaborada pelo autor. 

*Letras minúsculas diferentes indicam diferenças significativas entre os tratamentos, P <0,05. 

 

Os valores obtidos para a eficiência de encapsulação foi de 39 e 59,6%, para a 

proporção 5:1 e 10:1, respectivamente. A proporção de 10:1 foi considerada a melhor 

devido a sua maior eficiência, assim, esta foi selecionada para o estudo. Alvim et al. 

(2016) determinaram uma eficiência de encapsulamento de 100%, pelo método de spray 

drying com uma temperatura de entrada de 150 °C e o fluxo de alimentação de 8 

mL/minuto, quando utilizaram goma arábica como material de parede e o ácido 

ascórbico como substância ativa. Já Mahdavi et al. (2016) relataram uma variação de 86 

a 96% de eficiência quando utilizaram a combinação de maltodextrina com gelatina e 

goma arábica como material de parede e um extrato aquoso de antocianinas para 

obtenção de micropartículas pelo método spray drying onde a temperatura de entrada 

foi de 150 °C e o fluxo de alimentação foi de 800 mL/hora. De acordo com Jafariet et 

al. (2008), as propriedades dos materiais de parede e do núcleo, bem como, as 

características da emulsão e os parâmetros de secagem (especialmente as condições de 

secagem por atomização, tais como temperaturas de entrada e saída, taxa de fluxo de 

alimentação, fluxo de ar e umidade, tamanho de partícula em pó, etc. ) são os fatores 

que podem afetar a eficiência do encapsulamento. Enquanto Pinto et al. (2016) 

mencionaram que o tamanho das partículas e a eficiência de encapsulamento mostrou-se 

dependente da quantidade do polímero, ou seja, o aumento da quantidade de polímero 

aumentou a eficiência de encapsulamento e o tamanho das partículas. 

Proporção Gal : AA  Eficiência (%) 

5:1 39.0 b 

10:1 59.6 a 
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A Tabela 3 mostra os resultados da atividade antioxidante total do ácido 

ascórbico e das micropartículas, nas proporções 5:1 e 10:1 (galactomanano: ácido 

ascórbico), em relação ao teor de antioxidante encapsulado em cada amostra. 

 

Tabela 3 Atividade antioxidante pelo método ABTS e FRAP do ácido ascórbico e das 

micropartículas de ácido ascórbico com galactomanano em diferentes proporções.* 

Fonte: elaborada pelo autor. 

*Letras minúsculas diferentes indicam diferenças significativas entre os tratamentos, P <0,05. 

 

As amostras contendo o ácido ascórbico encapsulado no galactomanano tiveram 

a sua capacidade antioxidante reduzida quando comparadas ao do ácido ascórbico não 

encapsulado, sendo observado que na proporção 10:1 essa redução foi maior para 

ambos os métodos avaliados, ABTS e FRAP. De acordo com Sousa et al. (2015) esses 

resultados sugerem que a encapsulação pode ser uma estratégia de proteção para 

substâncias cujas estabilidades são afetadas por fatores ambientais adversos como 

presença de luz e temperatura, assim como, um sistema de liberação da substância ativa 

para redução de perdas das suas propriedades funcionais. 

 

Caracterização das micropartículas de ácido ascórbico na matriz de 

galactomanano na proporção 10:1 

 

Tamanho, distribuição e potencial Zeta das partículas 

 

O potencial zeta é uma medida da magnitude da repulsão / atração eletrostática 

entre cargas ou partículas, que estão fortemente envolvidas em fenômenos, como 

dispersão, floculação ou agregação. Portanto, é um parâmetro chave para avaliar a 

Microparticulas 

AAT 

ABTS  

(µM trolox/g) 

FRAP 

(µM FeO4S/g) 

AA (Controle) 19,727.2 a 85.9 a 

5:1 202.4 b 7.4 b 

10:1 39.5 c 0.6 c 
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estabilidade de dispersões, emulsões e suspensões (Dickinson 2009). As micropartículas 

na proporção 10:1 apresentaram um potencial zeta negativo de -1,88 mV (Tabela 1), ou 

seja, um valor médio próximo do ponto de carga líquida zero (Ponto isoeléctrico). Nessa 

condição, a formação de agregados é favorecida pela atração entre cargas opostas 

distribuídas uniformemente na suspensão (Hubbe e Rojas 2008). 

O diâmetro médio das micropartículas obtidas foi de 807,8 nm (0,807 µm), 

possuindo uma distribuição média por volume de 81,5% (Tabela 1), o que demostra, 

considerado o grau de homogeneidade de tamanho das micropartículas obtidas. Estes 

resultados foram semelhantes aos resultados da literatura para micropartículas obtidas 

por spray drying. Pereira et al. (2009) usaram isolados de proteína de sementes de 

leguminosas para encapsular ácido ascórbico por spray drying e apresentou valores 

entre 1,23 e 8,38 µm. E Alvim et al. (2016) utilizaram goma arábica para obtenção de 

partículas de ácido ascórbico e mostrou um valor de 9,3 µm. Tonon et al. (2011) 

observaram valores entre 7,95 e 17,88 µm para partículas produzidas por spray drying e 

essa alteração de valores foi de acordo com a variação das condições do processo. 

 

Morfologia das micropartículas 

 

O ácido ascórbico, o galactomanano e as micropartículas foram analisadas por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) (Figura 5), pela qual foram observadas 

algumas características morfológicas. A imagem MEV do ácido ascórbico (Figura 5a) 

mostra a presença de cristais de forma cúbica. A micrografia do galactomanano revela 

uma aparência fibrosa em que as fibras estão dispostas de forma aleatória, com variação 

de tamanho e espessura (Figura 5b). A figura das micropartículas (Figura 5c e d) 

apresenta uma imagem com micropartículas na forma esférica. No entanto, nota-se que 

a maioria das partículas estão agregadas, provavelmente devido ao processo de secagem 

por spray drying. Este fenômeno também foi observado para outros sistemas 

poliméricos, tais como maltodextrina e goma arábica (Peres et al. 2011) e com goma de 

cajueiro e alginato (Oliveira et al. 2014). Alvim et al. (2016) também mostraram 

estruturas esféricas em micropartículas de goma arábica contendo ácido ascórbico. Já 

Mahdavi et al. (2016) apresentaram as micrografias de micropartículas de goma arábica 

e maltodextrina contendo antocianinas onde demonstrou que eram lisas mas não 

uniformes apresentando uma aglomeração mínima. 
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Figura 5 Micrografias de microscopia eletrônica de varredura do ácido ascórbico (A), 

do galactomanano (B) e das micropartículas (C e D). 

  

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Taxa de liberação in vitro 

 

O perfil da taxa de liberação do ácido ascórbico de micropartículas de 

galactomanano foi avaliado in vitro em função do tempo. Os resultados de 8 horas de 

tempo de liberação são mostrados na Figura 6. A taxa de liberação do ácido ascórbico 

mostra que as micropartículas atingiram uma liberação máxima em torno de 0 – 4 horas. 

Neste momento, o conteúdo liberado foi de 40 a 55%. Silva et al. (2014) observaram 

uma liberação inicial alta na primeira hora seguido de uma liberação uniforme durante 

24 horas em nanopartículas de poli-D, L-láctido-co-glicolídeo (PLGA) com extrato de 

frutas tropicais. A liberação de substâncias ativas é o resultado de vários fatores, 

incluindo a penetração do meio de liberação na matriz das partículas, difusão do 

composto ativo através da matriz, espessura da parede da cápsula, afinidade dos 

compostos ativos com o polímero, difusão do composto ativo através da matriz do 

polímero, inchaço e degradação de polímeros (Washington, 1996; Zigoneanu et al., 

2008). 
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Figura 6 Liberação do ácido ascórbico da micropartícula na proporção 10:1. 
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Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Conclusões 

Pode-se concluir que a técnica de spray drying utilizada neste estudo possibilitou 

a obtenção de micropartículas de ácido ascórbico em galactomanano.  

As micropartículas na proporção de 10:1 (galactomanano: ácido ascórbico) foi a 

que obteve uma maior eficiência de encapsulação, assim, o galactomanano, está atuando 

como um bom agente de material de parede. Por conseguinte, a micropartícula apresenta 

um potencial para ser utilizado em diferentes produtos, como por exemplo, na indústria 

de alimentos como agente protetor da oxidação dos alimentos. 
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4 AVALIAÇÃO DO REVESTIMENTO DE GALACTOMANANO DE 

SEMENTES DE JUCÁ (Libidibia ferrea) ENRIQUECIDO DE 

MICROPARTÍCULAS DE ÁCIDO ASCÓRBICO EM MELÃO CANTALOUPE 

MINIMAMENTE PROCESSADO 

 

RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar o revestimento comestível de galatomanano de 

sementes de jucá (L. ferrea) enriquecido com micropartículas de ácido L-ascórbico 

sobre a qualidade, potencial antioxidante e estrutura do melão cantaloupe minimamente 

processado. Os melões revestidos foram analisados quanto a perda de massa, cor, 

sólidos solúveis, pH, acidez, vitamina C, carotenóides, flavonóides, polifenóis, 

atividade antioxidante total, firmeza, peroxidação lipídica, atividade das enzimas 

poligalacturonase e pectinametilesterase e sua microestrutura durante 12 dias a 10 °C. 

As amostras controle e revestidas apenas com cobertura de galactomanano estavam 

aptas ao consumo apenas por 9 dias de armazenamento enquanto o revestimento 

adicionado de micropartículas de ácido ascórbico resultou na extensão da vida útil dos 

melões processados até 12 dias a 10 °C com uma perda de peso máxima de 7,0%. O 

conteúdo de vitamina C influenciou positivamente o revestimento de galactomanano 

adicionado das micropartículas. Além disso, os tratamentos promoveram o 

amaciamento dos tecidos dos frutos, entretanto, não houve diferença estatística, de 

modo que as amostras controle apresentaram firmeza igual a 0,78 N. Os resultados 

indicam que a PME é a principal enzima hidrolítica da parede celular associado à perda 

de firmeza do melão. A histologia revelou diferenças na morfologia das células devido à 

aplicação do revestimento com micropartículas e tempo de armazenamento. Esse estudo 

indicou que o revestimento de galactomanano enriquecido com as micropartículas de 

ácido ascórbico manteve a qualidade dos melões minimamente processados e prolongou 

sua vida útil para 12 dias sob refrigeração a  10 °C.  

 

Palavra-chaves: Processamento mínimo; Vitamina C; Polissacarídeo. 
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Abstract 

 

 This study aimed to evaluate the edible coating of galatomannan from juca seeds (L. 

ferrea) enriched with L-ascorbic acid microparticles on the quality, antioxidant potential 

and structure of the minimally processed cantaloupe melon. The coated melons were 

analysed for loss of mass, color, soluble solids, pH, acidity, vitamin C, carotenoids, 

flavonoids, polyphenols, total antioxidant activity, firmness, lipid peroxidation, 

polygalacturonase and pectinamethylesterase activities and its microstructure for 12 

days at 10 °C. The control and coated samples with galactomannan coating were fit for 

consumption only for 9 days of storage. On the other hand, the coating added of 

ascorbic acid microparticles resulted in the extended shelf life of melons processed for 

up to 12 days at 10 ° C reaching 7.0% of maximum weight loss. The vitamin C content 

influenced positively galactomannan coating added of microparticles. In addition, the 

treatments promoted softening of fruit tissues, however, there was no statistical 

difference, so that control samples showed firmness equal to 0.78 N. The results 

indicate that PME was main hydrolytic cell wall enzyme associated to lost firmness in 

melon coated. The histology revealed differences in cell morphology due to the 

application of coating added microparticles and storage time. In summary, this study 

indicated that galactomannan coating enriched with ascorbic acid microparticles 

maintained the quality of minimally processed melons and extended their shelf life for 

12 days under refrigeration at 10 ° C. 

 

Keywords: Minimal processing; Vitamin C; Polysaccharides 

 

Introdução  

O meloeiro é uma planta herbácea pertencente à família Curcubitaceae e 

originária das regiões tropicais, o qual está bem adaptado ao solo e às condições 

agroclimáticas da região Nordeste do Brasil, onde sua produção atingiu 575 toneladas 

em 2013, sendo exportadas mais de 30% (FAOSTAT, 2017).  

O melão é um fruto valorizado por conter compostos biológicos ativos, presentes 

em pequenas quantidades, mas com efeitos importantes na saúde humana, incluindo 

compostos fenólicos, ácido ascórbico (vitamina C) e β-caroteno (Lester e Hodges, 

2008). Embora o melão cantaloupe não se classifique particularmente com alto 
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conteúdo de compostos fenólicos (Fu et al., 2011), estes contêm ácidos benzóico, 

vanílico e trans-cinâmico (Kolayli et al., 2010). No entanto, a qualidade aromática e 

nutricional do melão cantaloupe, incluindo a vitamina C, é perdida rapidamente durante 

o armazenamento pós-colheita (Beaulieu, 2006), sendo mais intenso quando processado 

(Kalt, 2005). 

O processamento mínimo tende a causar danos fisiológicos aos frutos e induz 

vários tipos de alterações enzimáticas e microbianas. Essas mudanças estão relacionadas 

à promoção da produção endógena de etileno, à oxidação de polifenóis e ao aumento da 

atividade microbiana que leva a um escurecimento superficial, perda da integridade 

estrutural do tecido vegetal e subsequente perda de propriedades nutritivas e sensoriais 

(Putnik et al., 2016). A curta vida útil desses produtos e o início da deterioração podem 

afetar negativamente os lucros econômicos obtidos neste segmento de processamento 

industrial (Pristijono, Wills e Golding, 2006). Desta forma, certas estratégias 

tecnológicas podem manter à máxima qualidade nutritiva e microbiológica das frutas, as 

quais devem ser consideradas e implementadas neste tipo de produtos alimentares, tais 

como a preservação, o processamento e a embalagem (Rocculi et al., 2012; Oms-Oliu e 

Soliva-Fortuny, 2011; Putnik et al., 2016).  

Os revestimentos comestíveis são uma opção interessante para a preservação de 

frutas minimamente processadas. Uma variedade de materiais pode ser utilizada para 

preparar dispersões formadoras de filme que geram uma barreira protetora produzindo 

uma atmosfera modificada. O potencial dos polissacarídeos para servir como 

revestimento comestível tem sido reconhecido por sua capacidade de criar uma rede 

contínua responsável pelas propriedades funcionais (Mostafavi et al., 2016). Alguns 

materiais também podem ser incorporados nos sistemas para a liberação de ingredientes 

ativos, incluindo antimicrobianos, antioxidantes, entre outros (Dhall, 2013). Um 

desenvolvimento relativamente novo neste campo envolve a preparação de 

revestimentos que incorporam sistemas nanométricos em uma matriz de polissacarídeos 

contribuindo para prolongar a vida útil de frutas e vegetais minimamente processados, 

além de ajudar a manter suas qualidades físico-químicas e microbiológicas (Galindo-

Pérez et al., 2015; Zarei et al., 2015). A este respeito, a elaboração de sistemas de 

membrana - especialmente as nanocápsulas que têm capacidade para controlar o 

processo de liberação, representa uma abordagem inovadora para a preservação de 

frutas minimamente processados (Pilon et al., 2015; Zambrano-Zaragoza et al., 2014). 
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A microencapsulação e a nanoencapsulação são geralmente definidas como um 

conjunto de tecnologias que permitem capturar ingredientes ativos também conhecidos 

como materiais de núcleo usando um material circundante, como material encapsulador 

ou escudo (Silva e Meireles, 2014). Além disso, a microencapsulação pode melhorar as 

propriedades físico-químicas dos ingredientes alimentares, a fim de permitir uma 

manipulação mais fácil, proporcionar uma concentração desejada e adequada do 

ingrediente ativo, promover uma dispersão uniforme do ingrediente ativo na matriz de 

alimentos e evitar reações indesejadas (Oroian e Escriche, 2015). 

  Os galactomananos são polissacarídeos hidrofílicos presentes, principalmente, 

no endosperma de sementes dicotiledôneas de várias espécies de leguminosas (Bento et 

al., 2013) e têm interesse industrial, como estabilizantes, geleificantes ou espessantes 

(Viebke, Assaf e Phillips, 2014). Consistem em uma coluna vertebral de resíduos de 

manose ligados por ligações glicosídicas β-D (1/4), com resíduos de galactose ligados 

aleatoriamente ao esqueleto da manose por ligações α-D (1/6) (Bhatia, Gupta e Soni, 

2014; Cerqueira et al., 2011; Vendruscolo et al., 2009). Devido à sua alta viscosidade 

em baixas concentrações, os galactomananos são úteis para aplicações farmacêuticas, 

cosméticas, têxteis e alimentares. Além disso, por serem não iónicos e não carregados, a 

viscosidade de suas soluções não é afetada por pH ou eletrólitos (Mudgil, Barak, e 

Khatkar, 2014; Perduca et al., 2013). 

Este estudo teve como objetivo avaliar o revestimento comestível de 

galatomanano de sementes de jucá (L. ferrea) enriquecido com micropartículas de ácido 

L-ascórbico sobre a qualidade e estrutura do melão minimamente processado. 

 

Materiais e Métodos 

 

Extração de galactomanano de sementes de jucá 

 

Os frutos de Jucá (Libidibia ferrea Mart.) foram coletados em Pentecoste-CE, 

acondicionados em sacos de papel e levados ao Laboratório de Biologia Celular Vegetal 

da UFC para realizar a retirada das sementes. A extração de galactomanano das 

sementes foi realizada de acordo com Gallão et al (2013) e dividida em duas etapas: 

separação do endosperma e extração do galactomanano. 
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Na primeira etapa do processo, as sementes foram cozidas a 100 °C em água 

destilada até o momento em que o tegumento, cotilédones e endosperma pudessem ser 

retirados manualmente. Já a segunda etapa consistiu na extração do galactomanano, na 

qual, primeiramente, em um liquidificador caseiro, foi adicionada o endosperma mais 

água destilada aquecida a uma temperatura entre 50 e 60 ºC, na proporção de 1:30 p/v 

(endosperma:água). Após homogeneização, a mistura foi submetida a uma extração 

aquosa à quente, utilizando temperaturas entre 50 a 60 °C, durante uma hora sob 

agitação. Em seguida, a suspensão foi filtrada em tecido de microfibra e o filtrado foi 

adicionado etanol puro em uma proporção de 1:2 v/v (filtrado:álcool) para a 

precipitação do galactomanano. Essa suspensão foi armazenada refrigerada a 10 °C por 

24 horas, sendo posteriormente retirado o galactomanao para a secagem em estufa a 57 

°C e depois, o galactomanano extraído foi triturado em um moinho de bancada (MA 

048 – Marconi). 

 

Preparação das micropartículas de ácido ascórbico 

 

 A preparação das micropartículas foi realizada de acordo com Souza et al. 

(2015) com algumas modificações. Assim, 2 g de galactomanano foram diluídos em 

água destilada sob agitação constante e aquecimento a 40 ºC por 24 horas. Em seguida, 

foram adicionados 200 mg de ácido ascórbico e mantidos sob agitação por 1 hora. Logo 

após, a solução foi atomizada em equipamento spray dryer Buchi-290 com 120 ºC como 

temperatura de entrada e fluxo de bomba de 30%. As micropartículas coletadas foram 

cobertas com papel alumínio para evitar possível oxidação pela luz e armazenadas à 

temperatura ambiente. 

Processamento mínimo do melão 

 

Melões maduros foram comprados no comércio local de Fortaleza-CE e 

selecionados pela uniformidade do estádio de maturação, tamanho e ausência de sinais 

de deterioração. Após a seleção e lavagem com água clorinada (150 µL/L, pH 7,0) para 

desinfecção, os frutos foram submetidos ao processamento mínimo. 

O processamento foi realizado sob refrigeração (20 °C). Antes do 

processamento, todos os utensílios e ambiente foram previamente higienizados com 

água clorinada (150 µL/L, pH 7,0). Os operadores estavam protegidos com luvas de 
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látex, aventais, gorros e máscaras, para evitar possíveis contaminações durante o 

processamento. Após descascamento dos frutos, procedeu ao processamento de acordo 

com as etapas: corte das extremidades, corte transversal dividindo o fruto em metades 

equivalentes, retirada das sementes e corte em cubos (50 g). Os cubos, antes de serem 

acondicionadas, foram enxaguados com água sanitizada (20 mg de cloro.L
-1

) e drenados 

por 3 minutos.  

 

Preparação e aplicação do revestimento 

 

Foi preparada uma solução contendo apenas o galactomanano a 1,5% e outras 

duas soluções de galactomanano a 1,5% contendo micropartículas de ácido ascórbico 

nas concentrações de 1,5 e 3%, onde essas concentrações foram realizadas de acordo 

com a eficiência de encapsulação, para o revestimento dos frutos processados.  

O galactomanano foi dissolvido em água destilada (1,5% p/v) a 70 °C, 

posteriormente foi adicionado o plastificante glicerol (1% v/v) e, em seguida, foram 

adicionadas as micropartículas de ácido ascórbico na concentração de 1,5 e 3% onde 

foram homogeneizadas por 2 minutos. 

Após o processamento mínimo, os frutos minimamente processados em cubos 

foram imersos por 1 minuto nos seguintes tratamentos: na solução de galactomanano 

1,5%, na solução de galactomanano 1,5% adicionada das micropartículas de ácido 

ascórbico 1,5% e na solução de galactomanano 1,5% adicionada das micropartículas de 

ácido ascórbico 3% e, em seguida, foram deixados para a drenagem do excesso por 2 

minutos. Os cubos revestidos foram acondicionados em número de oito (250 – 300 g) 

em bandejas PET envoltas em filme PVC da marca MWRAP
®
. As bandejas com frutos 

processados revestidos ou não (controle) foram armazenadas a 10 
o
C por 12 dias e 

foram analisadas quanto à qualidade e potencial antioxidante, além da avaliação da 

estrutura em diferentes tempos, nos dias 0, 1, 3, 6, 9 e 12. 

 

Qualidade do melão minimamente processado e revestido 

 

A perda de massa foi determinada pela diferença de massa dos cubos observada 

no tempo 0 e em cada tempo posterior de análise, sendo os resultados expressos em 

porcentagem (%). A cor dos frutos foi determinada utilizando o colorímetro Minolta 
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CR-300 e duas medições foram feitas por cubo para obter os valores médios de 

luminosidade (L). O conteúdo de sólidos solúveis (SS) foi determinado com um 

refratômetro digital (Modelo PR-100 Pallete) segundo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 

2008) e os resultados foram expressos em ºBrix. O pH foi determinado com um 

potenciômetro digital (IAL, 2008) e a acidez titulável foi determinada por titulometria 

com solução de NaOH 0,1 M (IAL, 2008) com os resultados expressos em % de ácido 

cítrico. 

 

Potencial antioxidante do melão minimamente processado e revestido 

 

O conteúdo de vitamina C total foi mensurado de acordo com Chen e Wang 

(2002). Cada amostra (3 g) foi homogeneizada em Ultra-Turrax® (IKA, Alemanha) 

com 1 mL de ácido tricloroacético (TCA) 5%, filtrada em quatro camadas de tecido de 

trama fina e centrifugada a 16.000 x g por 10 minutos a 4 °C. O sobrenadante foi usado 

como extrato para as determinações a seguir.  

Para a quantificação de vitamina C total, 500 µL de extrato, 125 µL tampão 

fosfato 5 mM (pH 7,7) e 125 µL DTT 0,01 mM foram mantidos em repouso a 

temperatura ambiente (25 °C) por 10 minutos. Após esse período, foram adicionados 

TCA 2%, ácido fosfórico 8,8%, 2,2-bipiridil 0,8% e tricloreto de ferro 0,3% e essa 

mistura foi mantida a 37 °C por 60 minutos e depois, sua absorbância foi medida a 525 

nm. Uma curva padrão de ácido ascórbico foi utilizada no cálculo das análises e os 

resultados foram expressos em mg.100 g
-1 

massa fresca (MF). 

A determinação de clorofila e carotenóides totais foi realizada utilizando o 

método descrito por Kotíková et al. (2011) com algumas alterações. Cada amostra (1 g) 

foi homogeneizada em 15 mL de acetona 100% para a extração de carotenóides e 

armazenada por 48 horas no escuro a 4 °C. Depois da extração, as amostras foram 

tratadas com ulltrasom por 15 minutos e, então, filtradas com auxílio de funil e papel 

filtro e o volume do filtrado foi ajustado com acetona 100% para 25 mL. A absorbância 

do extrato de acetona foi medida a 662 nm, 645 nm e 470 nm. O conteúdo de 

carotenóides totais foi calculado com base nas equações A1), (A2) e (A3) a seguir e foi 

expresso como mg. 100g
-1

 de massa fresca (MF). Onde, C a representa o conteúdo de 

clorofila a e C b, conteúdo de clorofila b. Todo o processo de extração foi conduzido em 

ambiente sob baixa incidência de luz. 
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C a = 11,75 x A662 – 2,35 x A645                                                                                                                  (Eq. A1) 

C b = 18,61 x A645 – 3,96 x A662                                                                                                                   (Eq. A2) 

Carotenóides totais = (1000 x A470 – 2,27 x Ca – 81,4 x Cb)/227                         (Eq. A3) 

 

Os flavonóides totais foram determinados através de metodologia descrita 

por Patil et al. (2015) com algumas modificações. Amostras (5 g) foram 

homogeneizadas em desintegrador de tecidos (Ultra-turrax IKA
®
, Alemanha) com 10 

mL de solução extratora composta de isopropanol/ácido acético/água v/v (7:2:1) e o 

homogeneizado foi armazenado na ausência de luz durante 12 horas a 4 ºC. A 

absorbância foi mensurada em triplicata a 370 nm por espectrofotometria (Kasuaki 

UV/VIS, modelo IL-592-BI). O conteúdo de flavonóides foi calculado utilizando curva 

padrão de quercetina (0-140 µg/mL) e os resultados expressos como mg quercetina.100 

g
-1

 MF. 

Para determinação do conteúdo de polifenóis totais e da atividade 

antioxidante total segundo o método do Poder Antioxidante de Redução do Ferro 

(FRAP), foi preparado um extrato conforme metodologia descrita por Larrauri et al. 

(1997). Cada amostra (2 g) foi homogeneizada em 2 mL de metanol 50% e deixada em 

repouso por 1 h à temperatura ambiente. Em seguida, a suspensão foi centrifugada a 2. 

800 g por 30 minutos a 8 °C e o sobrenadante recolhido. O precipitado dessa extração 

foi homogeneizado em 2 mL de acetona 70%, deixado em repouso por 1 hora a 

temperatura ambiente e centrifugado a 5.000 rpm por 30 minutos a 8 °C. O 

sobrenadante foi recolhido e transferido para um balão volumétrico de 10 mL 

juntamente com o primeiro sobrenadante, sendo o volume final aferido com água 

destilada constituindo o extrato.  

Os polifenóis solúveis totais foram determinados conforme o método 

descrito por Obanda e Owuor (1997). Em ambiente escuro, foram adicionados 500 μL 

do extrato obtido, 1 mL de água destilada, 500 μL de Folin Ciocalteau (1:3) e 1 mL da 

solução de carbonato de sódio anidro (Na2CO3) a 20%. A mistura foi homogeneizada e, 

uma solução de ácido gálico foi utilizada como referência. As concentrações de 

polifenóis solúveis totais foram calculadas com base em uma curva padrão de doses 

crescentes de ácido gálico 98% (0 - 50 μg). Após 30 minutos da adição dos reagentes, a 
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absorbância foi monitorada a 700 nm. As análises foram realizadas em triplicata e os 

resultados foram expressos em mg de ácido gálico equivalente.100 g
-1

 MF.  

A atividade antioxidante total (AAT) pelo método FRAP foi determinada 

segundo Pulido et al. (2000). Foram realizadas três diluições a partir do extrato, e 

transferida uma alíquota de 90 µL de cada diluição para tubos de ensaio e adicionado 

270 µL de água destilada e 2700 µL do reagente FRAP (25 mL de tampão acetato 0,3 

M, 2,5 mL de 2,4,6-Tris (2-piridil)-s-triazina (TPTZ) 10 mM, 2,5 mL de  cloreto férrico 

20 mM. As suspensões foram homogeneizadas, e mantidas em banho-Maria a 37° C por 

30 minutos, quando a absorbância foi medida a 595 nm. Uma curva padrão utilizada foi 

obtida a partir do sulfato ferroso com concentrações variando de 500 a1500 µM e os 

resultados foram expressos como µM sulfato ferroso.100g
-1

 MF.  

 

Estrutura dos tecidos e variáveis associadas 

 

Foi avaliada a microestrutura dos frutos processados e recobertos, de modo que 

as amostras foram cortadas transversalmente e fixadas em tampão fosfato de sódio 0,02 

M pH 7,2 com paraformaldeído 4% (Karnovsky, 1965) por 24 horas à temperatura 

ambiente. Após a fixação, o material foi desidratado em série etanólica crescente. E em 

seguida, foi colocado na resina de pré-infiltração, depois na infiltração e incluído em 

Historesina (Historesin Embbeding Kit – Jung). Depois da inclusão, as amostras foram 

cortadas em micrótomo semi-automático (Slee Mainz CUT 5062), os cortes obtidos 

foram submetidos a Reação do PAS (Periodic Acid-Schiff) para polissacarídeos neutros 

(Maia, 1979). As observações e a obtenção de imagens foram realizadas em 

microscópio de luz (Modelo BX41, Olympus Optical) acoplado a uma câmera digital 

(Modelo UC30) e um computador, foi utilizado o software “CELL”. 

A firmeza dos frutos processados e recobertos foi medida utilizando um 

penetrômetro de bancada digital (Solilcontrol, modelo DD – 200). A medição foi 

realizada em lados opostos de cada cubo e os resultados expressos em Newton (N). 

 Como a firmeza dos tecidos é influenciada pela estrutura da parece celular e das 

membranas plasmáticas, a integridade das membranas biológicas foi avaliada segundo o 

grau de peroxidação lipídica medido através da formação do malondialdeido (MDA) 

pelo método descrito por Zhu et al. (2008). Para a análise, 0,5 g de amostra foram 

homogeneizados com 5 mL de TCA 0,1% e centrifugados a 3.248 g por 20 minutos a 4 
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°C. O sobrenadante foi recolhido e uma alíquota de 375 μL foi adicionada a 1,5 mL de 

uma solução com TCA 20% e TBA 0,5% seguido de agitação e aquecimento por 30 

minutos a 95 °C. Após esse tempo, a reação foi paralisada em um banho de gelo. Uma 

nova centrifugação, então, foi realizada a 3.000 g por 10 minutos. A absorbância do 

sobrenadante foi lida em 532 e 600 nm gerando absorbâncias específicas e não 

específica, respectivamente. Os cálculos foram obtidos utilizando o coeficiente de 

extinção molar do MDA de 155 mM/cm e expressos em ηmol MDA/g MF. 

A estrutura da parede celular foi avaliada através das atividades específicas de 

hidrolases de parede celular. Para a atividade da enzima poligalacturonase (PG, E.C. 

3.2.1.15), foi avaliada nas amostras (12 g) foram homogeneizadas com 25 mL de água 

gelada. O homogeneizado foi filtrado e centrifugado a 3248 g durante 10 minutos a 4 ° 

C e depois, o precipitado foi suspenso em 10 mL de água destilada e centrifugado nas 

condições descritas anteriormente. O precipitado foi suspenso em 20 mL de 1,0 M 

NaCl, agitou-se durante 1 minuto e depois, ajustou-se para pH 6,0 e deixou descansar 

por 1 hora. O volume foi completado para 30 mL com NaCl 1,0 M, centrifugado a 3248 

g durante 10 minutos, a 4 ° C, e o resíduo foi coletado como o extrato bruto da enzima. 

Para o ensaio de atividade da PG, a mistura de reação consistiu em 200 mL de extrato 

bruto enzimático, 50 mL 0,25% ácido poligalacturônico em tampão de acetato de sódio 

a 37,5 mM, pH 5,0. A mistura foi incubada durante 3 horas a 30 ° C em banho-Maria, 

seguida de um banho de água fervente para parar a reação. Os grupos redutores 

liberados foram determinados (Pressey, 1986) onde uma unidade da atividade PG 

corresponde a um µmol de açúcares redutores, e os resultados foram expressos como 

unidade de atividade (UA) g
-1

 proteína (P) min
-1

. 

A pectinametilesterase (PME, E.C. 3.1.1.11) foi extraída e sua atividade 

determinada de acordo com Jen e Robinson (1984).  Polpa (5 g) foi homogeneizada com 

25 mL de NaCl 0,2 M gelado e filtrado através de papel Whatman N ° 1, e o filtrado foi 

recolhido como o extrato enzimático. Para atividade enzimática, a mistura reacional 

continha 5 mL de extrato enzimático e 30 mL de solução de pectina (1% v / p pectina 

cítrica em NaCl 0,1 M), e a taxa de desmetilação da pectina foi monitorada através de 

titulação com NaOH 0,01 M por 10 minutos, a pH 7,0. Uma unidade de atividade de 

PME foi definida como a quantidade de enzima capaz de remover um grupo metila da 

pectina correspondente ao consumo de um ŋmol de NaOH min
-1

 g
-1

, e os resultados 

foram expressos como unidade de atividade (UA) g
-1

 proteína (P) min
-1

. 
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Análise Estatística 

 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em fatorial 4x6 

(tratamento x tempo de armazenamento), com três repetições que consistiram em três 

bandejas com doze cubos de melão, cada. Os dados foram submetidos a análise de 

variância (ANOVA) utilizando um programa estatístico (ASSISTAT 7.07, Campina 

Grande-PB, Brasil), e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

Resultados e Discussão 

 

Qualidade 

 

A qualidade do melão minimamente processado e revestido com galactomanano 

adicionado ou não de micropartículas de ácido ascórbico foi avaliada e os resultados 

estão apresentados na Tabela 4. As amostras controle e revestidas apenas com cobertura 

de galactomanano estavam aptas ao consumo apenas por 9 dias de armazenamento a 10 

°C devido ao crescimento de fungos e não diferiram em relação a perda de peso 

atingindo 4,4 e 5,2%, respectivamente. Já o revestimento adicionado de micropartículas 

de ácido ascórbico resultou na extensão da vida útil dos melões processados até 12 dias 

a 10 °C com uma perda de peso máxima de 7,0%. Carvalho et al. (2016) avaliaram 

melão minimamente processado revestido com quitosana adicionada de trans-

cinamaldeído e observaram uma perda de peso de até 13% durante 15 dias de 

armazenamento refrigerado. Aguiar et al. (2011) relataram que o revestimento de 

galactomanano foi capaz de reduzir significativamente a perda de peso em condições 

ambientais quando comparados com o controle e isso pode ser explicado pela atmosfera 

saturada de água em torno da fruta levando a uma diminuição no gradiente de vapor de 

água entre a superfície da fruta e atmosfera circundante e, como consequência, a uma 

menor taxa de transpiração. 

 O pH diminuiu durante o armazenamento (Tabela 4), porém as amostras 

controle, revestidas com galactomanano e galactomanano com 1,5% de AA não 

diferiram entre si atingindo valor igual a 6,1, enquanto as amostras recobertas com 
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galactomanano com 3% de AA atingiram pH 5,6. A acidez total titulável ficou estável 

durante o armazenamento e apenas as amostras recobertas com galactomanano com 

1,5% de AA diferiram estatisticamente (p <0,05) com o valor mais alto de 0,011%. No 

estudo com melão minimamente processado revestido com goma xantana adicionada de 

micropartículas de β-caroteno, Zambrano-Zaragoza et al. (2017) observaram uma 

redução do pH e acidez total e atribuíram ao fato de que a dispersão molecular e a 

fragmentação da policaprolactonas (PCL), permitindo que a água ataque as ligações das 

cadeias de polímeros, reduzindo assim o seu comprimento para produzir fragmentos de 

cadeias com grupos carboxílicos que são solubilizados e degradados ao ácido ε-

hidroxicapróico. 

O conteúdo de sólidos solúveis permaneceu constante nas amostras controle e 

revestido com galactomanano adicionado de 1,5% AA com 10 ºBrix, porem nas 

amostras revestidas somente com galactomanano e galactomanano adicionada de 3% 

AA houve uma queda atingindo 6, 9 e 3,8 °Brix, respectivamente. Martiñon et al. 

(2014) revestiram melão cantaloupe processado com filmes comestíveis 

antimicrobianos de pectina e quitosana, e relataram que o efeito do revestimento sobre o 

conteúdo de sólidos solúveis foi insignificante onde todas as amostras tiveram valores 

variando de 8,5 a 10 °Brix, por conseguinte, afirmaram que os resultados eram 

esperados devido o melão ser um fruto não climatério e o seu teor de açúcar muda pouo 

na pós-colheita. 

Quanto à cor das amostras, apenas o controle apresentou uma queda significativa 

de 88,1 para 78,6 na luminosidade, enquanto as demais não sofreram mudanças 

indicando que o revestimento foi eficiente em manter um aspecto de qualidade tão 

importante para comercialização de frutos e derivados, do mesmo modo, estudos 

anteriores com alginato (Azarakhsh et al., 2014). 
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Tabela 4 Qualidade de melão minimamente processado e recoberto com matriz de galactomanano adicionada de micropartículas de ácido 

ascórbico (AA) a 1,5 e 3%, durante armazenamento a 10 °C.
 a 

Tratamento Dias 
Perda de massa 

(%) 
pH 

Acidez Total (% áciddo 

citrico) 
SS (°Brix) Luminnosidade L* 

Controle 

0 - 6.55 ± 0,04 aA 0.0085 ± 0,001 aA 10.35 ± 0,05 aA 88.11 ± 0,03 aA  

1 1.18 ± 0,20 aC 6.22 ± 0,06 aB 0.0087 ± 0,001 bA 10.00 ± 0,07  aA 85.10 ± 1,07 aAB 

3 2.12 ± 0,18 abC 6.14 ± 0,03 aB 0.0094 ± 0,001 aA 9.60 ± 0,64 aA  84.78 ± 0,05 aAB 

6 3.87 ± 0,03 aB 6.32 ± 0,04 aAB 0.0073 ± 0,000 aA 10.40 ± 0,10 aA 81.96 ± 0,52 aAB 

9 5.25 ± 0,34 bA 6.32 ± 0,10 aAB  0.0086 ± 0,000 bA  10.68 ± 0,24 aA 78.68 ± 0,26 bB  

12 n* n* n* n* n* 

Galactomanano 

0 - 6.55 ± 0,04 aA  0.0085 ± 0,001aAB 10.35 ± 0,05 aA 88.11 ± 0,03 aA  

1  0.97 ± 0,07 aC 6.29 ± 0,09 aAB 0.0094 ± 0,000 abA 8.53 ± 0,46 aA 86.70 ± 0,42 aA 

3 1.56 ± 0,01 bC 6.28 ± 0,11 aB  0.0087 ± 0,000 aA 9.60 ± 0,00 aA  82.67 ± 3,24 aA 

6 2.57 ± 0,11 bB 6.33 ± 0,03 aAB 0.0064 ± 0,000 aB  9.03 ± 0,14 aA 87.87 ± 0,58 aA 

9 4.48 ± 0,17 bA 6.12 ± 0,01 abB  0.0077 ± 0,001 bAB  6.92 ± 0,00 bA  87.28 ± 2,82 aA 

12 n* n* n* n* n* 

Galactomanano + AA 

1,5%  

0 - 6.55 ± 0,04 aA 0.0085 ± 0,001 aBC 10.35 ± 0,05 aAB 88.11 ± 0,03 aA  

1 1.08 ± 0,01 aD  6.20 ± 0,14 aB 0.0099 ± 0,001 abAB 7.98 ± 0,28 aBC 84.30 ± 3,79 aA 

3 2.48 ± 0,15 aC 6.10 ± 0,09 aB 0.0080 ± 0,001 aBC 5.77 ± 0,49 bC  87.86 ± 1,44 aA 

6 4.63 ± 0,14 aB 6.13 ± 0,14 aB 0.0073 ± 0,000 aC 7.78 ± 1,66 aBC 86.06 ± 1,45 aA 

9 4.96 ± 0,,05 bB 5.65 ± 0,06 cC 0.0118 ± 0,001 aA 11.00 ± 0,21 aAB 88.45 ± 0,74 aA 

12 6.15 ± 0,09 aA  6.03 ± 0,11 aB   0.0095 ± 0,001 aB 11.67 ± 0,18aA  80.08 ± 2,71 aA 

Galactomanano + AA 3%  

0 - 6.55 ± 0,04 aA 0.0085 ± 0,001 aABC 10.35 ± 0,05 aA 88.11 ± 0,03 aA  

1 1.04 ± 0,10 aD  6.10 ± 0,03 aCD  0.0106 ± 0,002 aA  11.15 ± 0,40 aA   83.32 ± 0,29 aA 

3 2.19 ± 0, 19 abC  6.23 ± 0,05 aBC 0.0093 ± 0,001 aAB 9.77 ± 0,21 aA 86.08 ± 1,29 aA 
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6 4.07 ±0,12 aB 6.36 ± 0,01 aAB  0.0071 ± 0,000 aC 7.82 ± 1,70 aA 84.72 ± 0,26 aA 

9 6.17 ± 0,14 aA 5.95 ± 0,06 bD 0.0079 ± 0,001 bBC  3.87 ± 0,73 bB 86.96 ± 0,58 aA 

12 7.01 ± 0,45 aA 5.63 ± 0,27 bE  0.0077 aBC 3.87 ± 0,26 bB 85.98 ± 0,14 aA 
Fonte: elaborada pelo autor. 

a
Letras minúsculas diferentes indicam diferenças significativas entre tratamentos, enquanto letras maiúsculas diferentes indicam diferenças significativas entre tempos de 

armazenamento, a P <0,05. 

 n* não detectado 

AA: ácido ascórbico 
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Potencial antioxidante 

 

Dentre os compostos antioxidantes encontrados no melão processado (Tabela 5), 

o conteúdo de vitamina C total decaiu de forma significativa independente dos 

tratamentos e da cobertura adicionada de micropartículas de ácido ascórbico, atingindo 

0,16 mg.100 g
-1

 MF nas amostras revestidas com galactomanano com 1,5% AA. No 

entanto, o conteúdo de vitamina C sofreu influência do revestimento adicionado das 

micropartículas contendo 1,5 e 3% AA com níveis significativamente maiores (P <0,05) 

no primeiro dia de armazenamento e, isto, deve-se a liberação da vitamina C das 

micropartículas. Isso pode ser atribuído à aplicação de ácido ascórbico em 

revestimentos como relatado por outros autores (Antunes et al., 2010; Antunes et al., 

2013). No estudo de Guerreiro et al. (2016) com framboesas revestidas com alginato e 

pectina adicionado de óleo essencial de citros e eugenol, o conteúdo de vitamina C foi 

maior em frutos revestidos do que no controle.  
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Tabela 5 Atividade antioxidante e conteúdo de compostos antioxidantes em melão minimamente processado e recoberto com matriz de 

galactomanano adicionada de micropartículas de ácido ascórbico (AA) a 1,5 e 3%, durante armazenamento a 10 °C.
 a 

Tratamento Dias 
Vitamin C (mg.100g

-1
 

MF) 

Carotenóides (mg.100g
-1 

MF) 

Flavonóides (mg.100g
-1 

MF) 

Polifenóis (mg 

EAG.100g
-1

 MF) 

AAT (µM sulfato ferroso. 

100g
-1

  MF) 

Controle 

0 3.49 ± 0,32 aAB  734.69 ± 9,49 aA 0.45 ± 0,09 aA 0.58 ± 0,04 aA 265.82 ± 3,54 aA 

1 3.92 ± 0,20 cA  667.83 ± 13,48 aA  0.52 ± 0,07 aA 0.68 ± 0,01 aA 272.79 ± 5,33 bA 

3 2.02 ± 0,02 bBC 574.85 ± 15,96 aA  0.38 ± 0,11 aA 0.66 ± 0,07 aA 268.19 ± 5,47 aA 

6 0.17 ± 0,00 aCD  707.62 ± 14,08 abA 0.44 ± 0,08 aA  0.61 ± 0,04 abA 265.46 ± 8,08 aA 

9 0.28 ± 0,02 aCD 700.34 ± 58,27 aA 0.40 ± 0,05 abA  0.73 ± 0,01 aA 275.73 ± 3,59 aA 

12 n* n* n* n* n* 

Galactomanano 

0 3.49 ± 0,32 aC  734.69 ± 9,49 aA 0.45 ± 0,09 aA 0.58 ± 0,04 aA 265.82 ± 3,54 aA 

1 12.53 ± 0,21 bA 541.80 ± 20,47 aB  0.48 ± 0,04 aA 0.59 ± 0,01 aA 160.30 ± 2,97 cB 

3 7.86 ± 0,05 aB 534.10 ± 76,00 abB 0.34 ± 0,03 abAB 0.60 ± 0,07 abA 267.03 ± 7,27 aA 

6 0.30 ± 0,01 aD  544.64 ± 10,50 bcB 0.48 ± 0,01 aA  0.62 ± 0,03 abA 222.53 ± 11,44 aAB 

9 0.27 ± 0,03 aD  700.73 ± 58,22 aAB  0.28 ± 0,00 bB  0.68 ± 0,02 aA 275.44 ± 2,66 aA 

12 n* n* n* n* n* 

Galactomanano + 

AA 1,5%  

0 3.49 ± 0,32 aC  734.69 ± 9,49 aA 0.45 ± 0,09 aA 0.58 ± 0,04 aAB 265.82 ± 3,54 aA 

1 15.10 ± 0,83 aA  562.55 ± 34,09 aAB 0.45 ± 0,05 aA 0.58 ± 0,02 aAB 384.19 ± 4,30 aA 

3 7.27 ± 0,13 aB 372.25 ± 17,96 bC 0.21 ± 0,02 bB 0.47 ± 0,09 bB 263.77 ± 5,13 aB 

6  0.18 ± 0,00 aD 715.30 ± 4,46 aA  0.45 ± 0,02 aA 0.59 ± 0,10 bAB 268.12 ± 1,61 aB 

9 0.32 ± 0,01 aD 590.63 ± 31,99 aAB  0.42 ± 0,02 aA  0.62 ± 0,02 abA  275.18 ± 1,80 aB 

12  0.16 ± 0,01 aD 492.69 ± 32,30 aBC 0.39 ± 0,03 aA 0.64 ± 0,02 aA 238.04 ± 7,65 aB 

Galactomanano + 

AA 3%  

0 3.49 ± 0,32 aC  734.69 ± 9,49 aA 0.45 ± 0,09 aAB 0.58 ± 0,04 aA 265.82 ± 3,54 aA 

1 15.98 ± 0,21 aA 584.88 ± 11,95 aAB 0.48 ± 0,06 aA 0.61 ± 0,06 aAB 286.18 ± 3,34 bA 

3 8.57 ± 0,20 aB 391.72 ± 24,75 bCD  0.29 ± 0,03 abC  0.64 ± 0,17 aAB 264.68 ± 8,50 aA 
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6 0.18 ± 0,00 aD 522.03 ± 10,39 cBC  0.46 ± 0,02 aA 0.73 ± 0,07 aA 278.98 ± 2,78 aA 

9 0.27 ± 0,02 aD 339.10 ± 10,91 bCD 0.28 ± 0,00 abC 0.54 ± 0,10 bB 278.25 ± 6,44 aA 

12 0.21 ± 0,08 aD 309.32 ± 22,04 bD  0.31 ± 0 ,01aBC  0.60 ± 0,02 aAB 286.62 ± 3, 48 aA 
Fonte: elaborada pelo autor. 

a
Letras minúsculas diferentes indicam diferenças significativas entre tratamentos, enquanto diferentes letras maiúsculas indicam diferenças significativas entre períodos de 

armazenamento, em P <0,05. 
 
n* não detectado. 

AA: ácido ascórbico. 
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O conteúdo de carotenoides totais não diferiu durante o armazenamento e nem 

entre os tratamentos controle, revestido com galactomanano e galactomanano 

adicionado de 1,5% AA, porém amostras revestidas com galactomanano adicionado de 

3% AA apresentaram uma queda significativa atingindo 309,32 mg/ 100 g MF. Sendo 

os maiores valores para os frutos controle. De fato o aumento dos carotenoides é 

explicado devido à perda de massa o que resultou numa maior concentração de 

carotenoides (Allegra et al., 2017). 

O conteúdo de flavonóides amarelos se mantiveram constante para todos os 

tratamentos durante o armazenamento, exceto para as amostras recoberta com 

galactomanano que apresentaram queda significativa para 0,28 mg.100 g
-1

 MF. Estudos 

de Contreras-Oliva, Rojas-Argudo, e Pérez-Gago (2012), Robles-Sánchez et al. (2013) 

e Guerreiro et al. (2016) mostraram que a aplicação de revestimentos comestíveis não 

exerce forte influência sobre os flavonoides. Já, o conteúdo de polifenóis totais não 

sofreu influência dos tratamentos ou do armazenamento para os melões processados que 

atingiram 0,54 mg EAG/100 g MF. Li et al. (2013) explicaram que a aplicação de 

revestimento comestível atrasa o processo de amadurecimento e pode inibir a atividade 

da polifenoloxidase, que catalisa a degradação dos polifenóis. 

A atividade antioxidante segundo o método FRAP se comportou conforme os 

resultados observados para polifenóis totais atingindo 238,04 µM sulfato ferroso/ 100 g 

MF. Esse resultado demonstra uma associação estreita entre os polifenóis e a atividade 

antioxidante do melão. Guerreiro et al. (2016) relataram que os revestimentos 

comestíveis de alginato e pectina enriquecidos com citral e eugenol não afetaram 

significativamente a atividade antioxidante. 

 

Organização estrutural do melão minimamente processado 

 

As mudanças estruturais do melão processado revestido foram avaliadas através 

de variáveis associadas à firmeza (Tabela 6) e por histologia (Figura 7). Os tratamentos 

resultaram no amaciamento do tecido dos frutos sem diferença estatística de modo que 

as amostras controle apresentaram firmeza igual a 0,78 N. Poverenov et al. (2014) 

usaram uma técnica eletrostática camada-por-camada para aplicar revestimentos de 

quitosana-alginato em melão e relataram que os frutos amaciaram igualmente durante o 

armazenamento. Já, Zambrano-Zaragoza et al. (2017), em seu estudo com revestimento 
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de goma xantana com nanocápsulas de β-caroteno em melão minimamente processado, 

observaram que os frutos controles se mantiveram mais firmes durante o 

armazenamento. A redução da firmeza causada pelos revestimentos deve-se à restrição 

da perda de umidade das células para a atmosfera circundante através da transpiração 

(Mahfoudhi e Hamdi, 2015; Saberi et al., 2018). 

A firmeza dos tecidos está associada tanto a estrutura da parede celular como das 

membranas biológicas, portanto a atividade das enzimas envolvidas com a degradação 

da parede pode ser um indicador da integridade dos tecidos. A atividade da 

poligalacturonase (PG) permaneceu constante durante o armazenamento das amostras 

controle e revestidas com valores de até 0,85 UA/ g proteína min
-1

.  Já a atividade da 

pectinmetilesterase (PME) aumentou durante o armazenamento concomitante ao 

amaciamento atingindo valores estatisticamente mais altos nas amostras revestidas com 

galactomanano e galactomanano adicionado de 3% AA, de 2540.12 UA/ g proteína min
-

1
. Esses resultados indicam que a PME é a principal enzima hidrolítica da parede celular 

associado à perda de firmeza do melão.  

O grau de peroxidação lipídica das membranas biológicas também foi avaliado e 

se apresentou estatisticamente mais alto nas amostras controle, 2,25 nmol MDA g
-1

 FM, 

do que nas amostras revestidas com galactomanano, 1,58 nmol MDA g
-1

 FM.. Carvalho 

et al. (2016) associaram a peroxidação lipídica com a firmeza e mostraram que o 

amaciamento dos melões estava correlacionado com o aumento da peroxidação lipídica.  
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Tabela 6 Firmeza e variáveis associadas em melão minimamente processado e recoberto com matriz de galactomanano adicionada de 

micropartículas de ácido ascórbico (AA) a 1,5 e 3%, durante armazenamento a 10 °C.
 a 

Tratamento Dias 
Firmeza 

(N) 

Atividade PG  

(UA) g
-1

 proteina (P) 

min
-1

 

Atividade PME  

(UA) g
-1

 proteina (P) 

min
-1

 
Peroxidação Lipídica (nmol 

MDA 100g
-1

 FW) 

Controle 

0 2.47 ± 0,06 aA  0.097 ± 0,01 aA 366.51 ± 12,59 aCD  1,01 ± 0,06 aB 

1 0.71 ± 0,02 bB 0.096 ± 0,00 aA 432.97 ± 12,26 bBCD 1,44 ± 0,03 abB 

3 0.77 ± 0,30 cB 0.094 ± 0,01 abA 1382.49 ± 62,89 aA 0.86 ± 0,02 abB 

6 0.62 ± 0,11 cB 0.089 ± 0,01 aA 1116.27 ± 31,23 bABC 2,54 ± 0,08 aA 

9 0.78 ± 0,11 aB  0.098 ± 0,00 aA 1190.73 ± 24,98 bcAB 2,25 ± 0,03 aA 

12 n* n* n* n* 

Galactomanano 

0 2.47 ± 0,06 aAB  0.097 ± 0,01 aA 366.51 ± 12,59 aC  1,01 ± 0,06 aBC 

1  1.68 ± 0,04 abBC 0.076 ± 0,01 aA 541.01 ± 24,77 bBC 0.87 ± 0,01 bC 

3 3.22 ± 0,04 aA 0.099 ± 0,00 abA 1281.62 ± 74,19 aB 1,19 ± 0,03 aBC 

6 2.31 ± 0,66 bAB 0.094 ± 0,01 aA 757.52 ± 25,94 bBC 1,94 ± 0,02 bA 

9 0.83 ± 0,09 aCD  0.099 ±0,00 aA 2271.19 ± 54,30 aA   1,58 ± 0,05 bAB 

12 n* n* n* n* 

Galactomanano + 

AA 1,5%  

0 2.47 ± 0,06 aB 0.097 ± 0,01 aAB 366.51 ± 12,59 aD  1,01 ± 0,06 aB 

1 1.30 ± 0,07 abBC 0.081 ± 0,01 aB  516.42 ± 25,13 bCD 0.98 ± 0,19 bB  

3 1.42 ± 0,13 bcBC 0.090 ± 0,00 bAB 1140.69 ± 12,81 aBC 0.49 ± 0,06 bB  

6 4.07 ± 0,35 aA 0.109 ± 0,01 aA 3562.48 ± 10,21 aA 2,21 ± 0,04 abA 

9 1.91 ± 0,11 aBC 0.084 ± 0,01 aB 1768.21 ± 69,45 abB 1,83 ± 0,11 abA 

12 0.66 ± 0,06 abC 0.089 ± 0,01 aAB 624.17 ± 74,46 bCD  2,15 ± 0,27 aA  

Galactomanano + 

AA 3%  

0 2.47 ± 0,06 aA 0.097 ± 0,01 aAB 366.51 ± 12,59 aC  1,01 ± 0,06 aC 

1  2.01 ± 0,11 aAB 0.094 ± 0,01 aAB 1364.51 ± 16,44 aB 1,7 ± 0,11 aB 
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3 2.27 ± 0,14 abA 0.112 ± 0,01 aA  932.11 ± 49,99 aBC 1,13 ±0,11 aBC 

6 1.88 ± 0,37 bAB 0.092 ± 0,00 aAB 664.01 ± 11,27 bBC 2,40 ± 0,19 abA 

9 0.84 ± 0,08 aB 0.086 ± 0,00 aB 989.87 ± 15,02 cBC 1,52 ± 0,03 bBC 

12  1.23 ± 0,50 aAB 0.085 ± 0,00 aB 2540.12 ± 49,77 aA 1,55 ± 0,07 bBC 
Fonte: elaborada pelo autor. 

a 
Letras minúsculas diferentes indicam diferenças significativas entre tratamentos, enquanto diferentes letras maiúsculas indicam diferenças significativas entre tempos de 

armazenamento, a P <0,05.  

n* não detectado. 

AA: ácido ascórbico. 
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Quanto à histologia do melão processado e revestido (Figura 7), a reação do PAS 

revelou diferenças na morfologia das células devido à aplicação do revestimento 

contendo as micropartículas e tempo de armazenamento. As amostras controle, no 

primeiro dia de armazenamento (Figura 7A), apresentaram células com formatos 

definidos e turgidas que progridem na senescência do tecido resultando em uma 

desintegração com células murchas e plasmolisadas (Figura 7B). O revestimento alterou 

a estrutura do tecido do melão mesmo no início do armazenamento (Figuras 7C, 7E, 

7G) quando comparado com o controle (Figura 7A). Porém, a maior diferença pode ser 

observada aos nove dias de armazenamento quando o revestimento, principalmente 

aqueles adicionados de 1,5 e 3% de AA (Figuras 7F, 7H), mantiveram a integridade e 

turgidez das células, assim como a adesão entres estas quando comparadas ao controle 

(Figura 7B). 

Os resultados das análises histológicas corroboram com os encontrados para 

perda de massa (Tabela 4) e durante o armazenamento, uma vez que, as amostras 

controle e revestidas apenas com galactomanano mantiveram-se aptas ao consumo por 

apenas 9 dias enquanto o revestimento adicionado de ácido ascórbico permitiu a 

extensão da vida útil do melão processado para até 12 dias.  

Carvalho et al. (2016) realizaram uma análise histológica do melão 

minimamente processado, a qual revelou que o mesocarpo consistiu em parênquima 

com células e espaços intercelulares grandes, como foi observado também neste 

presente trabalho. Além disso, o trabalho realizado por Carvalho et al. (2016) mostra 

que as células estavam intactas e turgidas no início do amadurecimento e que com o 

progresso desse fenômeno, ocorreu a  desorganização do tecido causado pela 

plasmólise, afrouxamento da parede celular e ampliação dos espaços intercelulares 

devido a uma redução na adesão célula-célula nas amostras sem o revestimento.  
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Figura 7 Cortes de melão minimamente processado submetidos a reação do PAS: (A e 

B) sem revestimento; (C e D) revestido com galactomanano; (E e F) revestido com 

galactomanano e 1,5% AA; (G e H) revestido com galactomanano e 3% AA . Barra: 20 

µm. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Conclusões 

Esse estudo indica que o revestimento de galactomanano enriquecido com as 

micropartículas de ácido ascórbico manteve a qualidade dos melões minimamente 

processados e prolongou sua vida útil para 12 dias sob refrigeração a  10 °C, quando 

comparados aos frutos processados não revestidos ou revestidos apenas com 

galactomanano que se mantiveram viáveis por apenas 9 dias.  Além de se apresentar 
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como uma alternativa saudável para aumentar o potencial de comercialização do melão, 

os resultados aqui apresentados contribuem para ampliar o conhecimento da influência 

de revestimentos comestíveis sobre a qualidade de frutas minimamente processadas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se concluir que a técnica de spray drying utilizada neste estudo possibilitou 

a obtenção de micropartículas de ácido ascórbico em galactomanano.  

As micropartículas na proporção de 10:1 (galactomanano: ácido ascórbico) foi a 

que obteve uma maior eficiência de encapsulação, assim, o galactomanano, está atuando 

como um bom agente de material de parede.  

Esse estudo indica que o revestimento de galactomanano enriquecido com as 

micropartículas de ácido ascórbico manteve a qualidade dos melões minimamente 

processados e prolongou sua vida útil para 12 dias sob refrigeração a  10 °C, quando 

comparados aos frutos processados não revestidos ou revestidos apenas com 

galactomanano que se mantiveram viáveis por apenas 9 dias.  Além de se apresentar 

como uma alternativa saudável para aumentar o potencial de comercialização do melão, 

os resultados aqui apresentados contribuem para ampliar o conhecimento da influência 

de revestimentos comestíveis sobre a qualidade de frutas minimamente processadas. 
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