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Resumo - A microencapsulação é uma técnica importante para estabilização de corantes naturais nos alimentos,
pois além de proteger o recheio encobrindo-o com um agente encapsulante, converte materiais líquidos para
forma sólida ou em pó facilitando o seu manuseio e resolvendo problemas de solubilidade dos corantes. O
objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da luz na estabilidade de bixina em microcápsulas de maltodextrina 20
DE/goma arábica (1:1), em água e agar. A bixina foi extraída de sementes de urucum com acetato de etila e
purificada por cristalizações sucessivas. As microcápsulas foram obtidas por secagem em spray-drier (Lab Plant
SD-04), operando com temperatura de entrada do ar de 180 ºC e diâmetro do bico injetor de 0,7 mm. As
microcápsulas obtidas apresentaram 81% de eficiência de microencapsulação (EM) e 85% de retenção (Rt). O
efeito do tipo de matriz foi observado durante a fotodegradação da bixina, que em água seguiu modelo cinético
-3
-1
de primeira ordem com constante de degradação (k) de 42 x 10 h , enquanto em agar, a fotodegradação foi mais
-3
lenta e pode ser dividida em três etapas (I, II e III) , que se ajustaram a cinética de ordem zero com k de 100 x 10 ,
-3
-3
-1
30 x10 e 12 x 10 h , respectivamente. Conforme o esperado, a perda do carotenóide foi mais acentuada sob
luminosidade que no escuro. Nesta condição, a degradação da bixina seguiu modelo ordem zero nos dois meios
estudados, com k de 0,45 x 10-3 d-1 em água e 0,25 x 10-3 d-1 em agar.

INTRODUÇÃO

O

urucueiro (Bixa orellana L.) é
um arbusto orginário da
América do Sul, encontrado
em outras regiões de clima tropical da
América Central, África e Ásia. Das
sementes do urucum é obtido um
extrato de coloração avermelhada, do
qual a bixina corresponde a 80% do
total de carotenóides (Preston &
Rickard, 1980). Os corantes do urucum
são amplamente utilizados na indústria
de alimentos, na coloração de molhos,
margarinas, snacks e queijos (Rios et
al., 2005). Entretanto, a presença de um
longo sistema de duplas ligações na
molécula dos carotenóides, os torna
susceptíveis às altas temperaturas,
luminosidade, oxigênio e baixo pH,
diminuindo sua estabilidade e
limitando seu emprego em alguns
produtos alimentícios.
Para minimizar a degradação dos
carotenóides durante a estocagem e
processamento dos produtos

alimentícios, alternativas como a
adição de pró-oxidantes (Najar et al.,
1988), redução da atividade de água
(Glória et al., 1995), restrição de O2
atmosférico (Najar et al., 1988; Glória
et al., 1995) e microencapsulação
(Beatus et al., 1985; Desobry et al.,
1997; Lying et al., 2005) já foram
estudadas. Mas, a microencapsulação
tem se destacado frente às demais, pois
além de minimizar significativamente
as perdas dos carotenóides, os torna
dispersíveis em matrizes aquosas o que
amplia sua aplicação nos produtos
alimentícios (Winning, 1995). Nesta
técnica, o ingrediente de interesse
(núcleo) é envolvido com uma camada
polimérica (material de parede)
diminuindo sua exposição aos fatores
indesejáveis do processamento e
estocagem. Barbosa et al. (2005)
reportaram que a bixina encapsulada
foi 10 vezes mais estável que a não
encasulada, quando submetida à
fotodegradação em sistema-modelo
aquoso.

Apesar da importância dos corantes
de urucum para a indústria de alimentos
e a necessidade de minimizar suas
perdas durante o processamento e
estocagem dos alimentos, ainda são
incipientes as informações sobre a
microencapsulação de bixina. O
objetivo deste trabalho foi caracterizar
e avaliar a estabilidade de bixina
encapsulada com maltodextrina e goma
arábica em sistema modelo aquoso e
em gel.
MATERIAL E MÉTODOS
Os cristais de bixina foram extraídos
de sementes de urucum (Bixa orellana
L.) com acetato de etila e cristalizados
com etanol. A goma arábica
(INSTANTGUM C IRX 40642 Colloides Naturels Brasil) e
maltodextrina 20 DE (MOR REX 1920
- Corn Products Brasil), ambas de grau
alimentício, foram utilizadas como
materiais de parede no encapsulamento
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e o polissacarídeo utilizado no sistemamodelo foi o agar (Merck).
As soluções encapsulantes com
40% (p/v) foram preparadas
adicionando-se 0,04 g de cristais de
bixina diluídos em etanol à solução de
polissacarídeos de maltodextrina 20
DE : goma arábica (1:1) A solução foi
homogeneizada a 1.200 rpm por 30
minutos e submetida à secagem em
spray-drier (Lab Plant SD-04),
operando com temperatura de entrada
do ar de 180 ºC e diâmetro do bico
injetor de 0,7 mm. Após a secagem, as
microcápulas foram estocadas em
garrafas de vidro e acondicionadas em
freezer (-20 ºC). Com objetivo de
minimizar possíveis variações
inerentes ao processo de secagem, cada
amostra de bixina microencapsulada
foi composta pela mistura do pó
proveniente de dois encapsulamentos.
Caracterização das microcápsulas
de bixina
O rendimento (% Rd) do pó foi
determinado de acordo com a equação
seguinte:

mp
%Rd =
*100
me
onde: mp = massa de pó obtida após
secagem (g) e me = massa de sólidos da
solução do material de parede (g).
A % E f i c i ê n c i a d e
microencapsulação (EM) foi calculada
de acordo com McNamee et al. (2001),
pela equação:

(BT −
BS)
%EM =
*100
BT
onde: BT = bixina total e BS= bixina de
superfície.
A % Retenção (Rt) da bixina nas
microcápsulas durante a secagem da
solução de polissacarídeos em spraydrier foi calculada segundo Zilberboim
et al. (1986), pela equação:

BT
%Rt =
* 100
Be
24

onde: BT = bixinina total e Be = massa
original de bixina na solução de
polissacarídeos.
Extração e quantificação da bixina
Os valores de bixina total e de
superfície foram determinados
segundo Barbosa et al. (2005). A bixina
total (BT) foi extraída com água e
diclorometano, enquanto que a de
superfície (BS) somente com
diclorometano. A extração da bixina do
gel foi realizada de acordo com
Rodríguez-Amaya (1999)
substituindo-se o solvente éter etílico
por diclorometano.
A quantificação de bixina foi
realizada por espectrofotometria no
γ
em diclorometano, utilizando
máx ,
absortividade de 2826 (Lara, 1987).
Avaliação da estabilidade da bixina
encapsulada em sistema-modelo
As soluções-modelo aquoso e de
gel, preparadas com sorbato de potássio
(0,5% p/v) e de concentração inicial de
0,3 µ
g/mL ou g foram distribuídas em
tubos transparentes expostos à luz (700
lux) ou estocados no escuro a 21 ±1ºC.
Amostras em duplicata foram retiradas
dos sistemas-modelo, em determinados
intervalos de tempo, para quantificação
da bixina por espectrofotometria no
UV- visível utilizando diclorometano
como solvente.
Determinação dos parâmetros
cinéticos de degradação
Os parâmetros cinéticos de
degradação foram determinados
utilizando software Origin 5.0.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As microcápsulas estudadas
apresentaram %Rd, %Rt e %EM de 60
± 2; 85 ± 4 e 81± 3, respectivamente. Os
resultados obtidos no presente trabalho
foram similares aos reportados por
Santos et al. (2003), Rodríguez-Huezo
et. al. (2004) e Rosenberg & Lee
(2005). Santos et al. (2003) obtiveram

Tecnol. & Ciên. Agropec., João Pessoa, v.2, n.1, p.23-26, mar. 2008

%Rt de carotenóides de páprica em
microcápsulas de goma arábica e
amido de arroz/gelatina de 100 e 89%,
respectivamente. A %Rt de
carotenóides em microcápsulas de
goma gellana e mesquita variou de 72,4
a 85,6%, enquanto que a % EE máxima
foi de 87, 5% em estudo realizado por
Rodríguez-Huezo et al. (2004).
Rosenberg & Lee (2005) reportaram
que a % Rt de carotenóides de páprica
em microcápsulas de alginato de cálcio
variou 89,3 a 95%. Não foram
encontrados na literatura estudos que
fornecessem o % Rd de outros tipos de
encapsulados para que fossem feitas
comparações com o valor encontrado
no presente trabalho.
O efeito do tipo de matriz foi
observado durante a fotodegradação da
bixina, que em água seguiu modelo
cinético de primeira ordem com
constante de degradação (kobs) de 42 x
10-3 h-1, enquanto em agar, a degradação
foi mais lenta e pode ser dividida em
três etapas (I, II e III) , que se ajustaram
à cinética de ordem zero com kobs de
-1
-3 -1
-3 -1
100 x 10-3 h , 30 x10 h e 12 x 10 h ,
respectivamente (Figura 1a).
O modelo de 1ª ordem já foi
reportado na maioria dos estudos como
o tipo de cinética apresentada durante a
degradação de carotenóides
encapsulados (Desobry et al., 1997;
Wa g n e r & Wa r t h e s e n , 1 9 9 5 ) .
Entretanto, nos estudos citados a
degradação apresentou duas etapas
distintas: a inicial com maior
velocidade de degradação, seguida da
final com velocidade mais reduzida.
Apesar da cinética de 1ª ordem ser a
mais reportada, outros modelos como a
de 2ª ordem foi reportada por Beatus et
al. (1986) para fotodegradação de
oleoresina de páprica
microencapsulada
Conforme esperado, a perda do
carotenóide foi muito mais acentuada
sob luminosidade do que no escuro.
Nesta condição, nos dois meios
estudados a degradação da bixina
seguiu modelo de ordem zero com kobs
de 0,45 x 10-3 d-1 em meio aquoso e de
0,25 x 10-3 d-1 em agar (Figura 1b). A luz
foi o fator decisivo para estabilidade da
bixina, pois na ausência de

luminosidade (escuro) a bixina
apresentou maior estabilidade. O
mesmo foi observado por Ling et al.
(2005) em bixina encapsulada em ciclodextrina.
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Foram obtidos valores elevados de

%EM e %Rt, quando comparados aos
da Literatura.
?
O tipo de matriz alimentícia
influenciou a estabilidade das
microcápsulas de bixina que foram
mais estáveis em sistema-modelo de
gel, tanto na luz quanto no escuro. A
maior “mobilidade” da bixina e
solubilidade das microcápsulas em
meio aquoso podem ter
proporcionado maior acesso da luz à
molécula do carotenóide acelerando
sua degradação e mudando o
comportamento cinético.
?
No escuro, as microcápsulas de
bixina em meio aquoso ou em gel
foram, respectivamente, 2 e 3 vezes
mais estáveis do que as expostas à
luz.
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Figura 1. Curva cinética de
degradação da bixina encapsulada em
gel e meio aquso (a) exposta 700 lux a
21 ºC; (b) no escuro a 21 ºC.
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