
RESUMO DISSERTAÇÃO FINAL 

 

A cor é um atributo sensorial que exerce grande influência na aceitação de um 

produto, sendo necessário utilizar corantes para obter alimentos com cores 

atrativas. As antocianinas são pigmentos naturais que conferem cores atrativas e 

potencial benéfico à saúde, estando presentes em grande quantidade no jussara, 

fruto da palmeira Euterpe edulis Martius. No entanto, apresentam instabilidade 

frente a alguns processos tecnológicos, dificultando sua utilização em grande 

escala. A microencapsulação surge como uma alternativa para melhorar a 

estabilidade de pigmentos e viabilizar sua incorporação em produtos. O objetivo 

deste trabalho foi avaliar a adição de antocianinas microencapsuladas em 

sistemas-modelo de bebidas lácteas. As microcápsulas foram obtidas por 

secagem em spray dryer com diferentes agentes encapsulantes (maltodextrina, 

goma arábica e inulina) e temperaturas de secagem do ar de saída (50, 55, 60, 65 

e 70 ºC) e avaliadas quanto à retenção de antocianinas, compostos fenólicos, 

atividade antioxidante, higroscopicidade, molhabilidade, atividade de água, 

umidade, cor, microscopia eletrônica de varredura (MEV) e difração de Raios-X. 

Utilizou-se a função desejabilidade para definir as condições ótimas para 

obtenção dos pós com características desejáveis. Os pós produzidos nessas 

condições (maltodextrina e temperatura do ar de saída de 50 ºC) foram 

incorporados nos sistemas-modelo de bebidas lácteas, avaliando a estabilidade 

de seus compostos bioativos frente ao tempo e ao armazenamento em diferentes 

embalagens. Constatou-se que as microcápsulas obtidas com maltodextrina a 50 

ºC, goma arábica a 70 ºC e inulina a 70 ºC apresentaram as características mais 

desejáveis (maximização da retenção de antocianinas, do teor de compostos 

fenólicos e da atividade antioxidante, e minimização da higroscopicidade e tempo 

de molhamento), sendo que o tratamento com maltodextrina apresentou a maior 

desejabilidade. Pelas análises de MEV e difração de Raios-X, comprovou-se a 

eficiência do microencapsulamento, ao observar cápsulas esféricas com tamanho 

uniforme e estrutura amorfa. Concluiu-se que é viável extrair, microencapsular e 

incorporar antocianinas de jussara em bebidas lácteas, umas vez que o teor de 

antocianinas manteve-se constante (p>0,05) para os dois tipos de bebidas 

armazenadas em embalagens opacas e transparentes. Além disso, não foi 

observado decaimento dos compostos fenólicos e da atividade antioxidante. 

Quanto a cor, foi observada apenas uma pequena variação durante os 28 dias de 

armazenamento sob refrigeração. 


