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RESUMO – O objetivo do estudo foi determinar o método de secagem mais eficiente em termos de 

características físicas da polpa de açaí. A polpa de açaí foi seca utilizando leito de jorro, liofilizador e 

spray dryer. As amostras foram avaliadas quanto aos parâmetros de cor e microestrutura. Todos os 

parâmetros de cor foram influenciados significativamente (p<0,05) pelos métodos de secagem. Os 

pós obtidos por secagem em leito de jorro e liofilização apresentaram menor variação de cor (ΔE) 

com relação à polpa fresca. A análise de microestrutura demonstrou partículas com superfícies 

irregulares e diâmetros inferiores a 100 µm para todas as amostras. Assim, pelas características do 

açaí em pó, as secagens em liofilizador e leito de jorro podem ser considerados os melhores métodos 

de secagem, pois mantém as propriedades físicas mais próximas à da polpa fresca quando 

comparados ao spray drying, dentro das condições avaliadas. 

 

ABSTRACT – The aim of this work was to define the most efficient drying process in terms of the 

physical characteristics of açaí pulp. The açaí pulp was dried using the spouted bed, freeze dryer and 

the spray dryer. The samples were evaluated with respect to color parameters and microstructure. All 

color parameters were significantly influenced (p <0.05) by drying methods. The powders obtained 

by spouted bed and freeze drying showed lower color variation (ΔE) when compare with the fresh 

pulp. Microstructure analysis showed particles with irregular surfaces and diameters less than 100 μm 

for all samples. Thus, due to the açaí powder caracteristics, the process in spouted bed and freeze 

drying can be considered the best drying methods, because they preserve the physical properties 

further than the spray dryer method in the studied conditions. 
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1. INTRODUÇÃO  

O açaí (Euterpe oleracea) é um fruto natural do Brasil, encontrado principalmente nos 

estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins (Yamaguchi et al., 2015). Este fruto possui elevado 

conteúdo de nutrientes, como proteínas, lipídios e fibras (Tonon et al., 2009a).  

Em 2016, a produção do açaí no Brasil ultrapassou 215 mil toneladas (IBGE, 2016). Porém, 

o local de produção do açaí dificulta sua comercialização e o fruto não processado se degrada 



 

 

rapidamente sob condições ambientais, sendo portanto, de extrema importância o processamento do 

fruto logo após sua colheita (Fernandes et al., 2016; Tonon et al., 2009b).  

Para estender o período útil do fruto pode-se utilizar o método de secagem, pelo qual se 

remove grande percentual de água, aumentando a sua estabilidade frente aos processos bioquímicos de 

degradação (Costa et al., 2015; Tonon et al., 2010). Sendo assim, a secagem da polpa utilizando o 

método de spray drying (Tonon et al., 2009a; Romualdo et al., 2015), a liofilização (Schauss et al., 

2006) e a secagem em leito de jorro (Costa et al., 2015) são consideradas alternativas para auxiliar na 

conservação do fruto. 

Embora as propriedades deste fruto tenham sido extensivamente investigadas (Fernandes et 

al., 2016; Tonon et al., 2009b), existe apenas um número limitado de estudos que avaliaram as 

características físicas após a secagem da polpa de açaí (Costa et al., 2015; Tonon et al., 2010). Além 

disso, cada método de secagem apresenta particularidades, e não há relatos de estudos que comparem 

os métodos de secagem em leito de jorro, liofilizador e spray dryer na manutenção das características 

físicas do produto. Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi determinar o efeito dos métodos de 

secagem sobre as características físicas da polpa de açaí. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Matérias-Primas 
A polpa fresca de açaí (Euterpe oleracea Mart.) foi obtida do comércio (Amapá, Brasil), e 

acondicionada em embalagens de polietileno a -18˚C para posterior utilização. 

 

2.2 Métodos de secagem 
Leito de Jorro: Os experimentos foram realizados segundo a metodologia descrita por 

Larrosa et al. (2015), em leito de jorro de geometria cônica com diâmetro (Dc) de 0,175 m, altura de 

0,15 m e base de vidro com ângulo de 60º. A pasta de polpa de açaí foi previamente condicionada até 

um teor de sólidos de 0,10 g g-1. O material seco foi transportado pelo ar de secagem, recolhido em 

recipiente de vidro na saída do ciclone e armazenado a -18 oC. 

Liofilização: A polpa de açaí (Euterpe oleracea Mart.) foi congelada a -80˚C em ultrafreezer 

(Indrel, modelo IULT 90-D, Brasil) (Fernandes e Mellado, 2018) e após liofilizada durante 48 h a         

-55˚C (Liobras, modelo L108, Brasil) (Rocha et al., 2018). A amostra liofilizada foi armazenada em 

frasco de vidro âmbar a -18˚C. 

Spray drying: A amostra de polpa de açaí foi descongelada em refrigerador (4˚C) e 

condicionada com água destilada até a concentração de 96,12% de umidade. A secagem foi então 

realizada a partir da pulverização da amostra por spray dryer (MSD 0.5, Labmaq do Brasil, Ribeirão 

Preto, Brasil). A taxa de alimentação foi 0,5 Lamostra h-1 e a vazão de ar de secagem foi 1,8 m3 min-1 

com temperatura de entrada e saída do ar fixadas em 210 e 120˚C, respectivamente. O bico atomizador 

utilizado foi de 1,2 mm. 

 

2.3 Análises do açaí fresco e do açaí seco 
A cor do açaí foi avaliada utilizando colorímetro (Chroma meter CR-400, Konica minolta, 

Tókio, Japão) e foi denotada pelas dimensões L*, a* e b*. O Chroma (C*), ângulo hue (h) e a variação 

total de cor (ΔE) também foram calculados a fim de avaliar a influência da secagem na coloração do 

fruto, a partir das equações: C* = (a*2 + b*2)1/2; h = tan-1 (b*/a*); ΔE = [(L - L0)2 +.(a*- a*0)2 + (b*- 

b*0)2]1/2. Para avaliação da microestrutura, as amostras de açaí em pó foram recobertas com ouro a 

partir de pulverização catódica (Desk-V-Standard, Denton Vacuum, LLC, Moorestown, N.J, EUA) e 



 

 

após, as microestruturas foram examinadas utilizando voltagem de aceleração de 15 kV em 

microscópio eletrônico de varredura (JSM-6610LV, JEOL Ltd., Japão). Os dados foram analisados 

utilizando a análise de variância (ANOVA) e o teste de Tukey foi utilizado para determinar as 

diferenças significativas a p < 0,05. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A cor exerce papel fundamental na aceitabilidade dos alimentos, sendo um dos principais 

atributos avaliados pelo consumidor (Larrosa et al., 2015). Os parâmetros de cor L*, b*, C e h das 

amostras secas (Figura 1 B-D) demonstraram diferenças significativas (p<0,05) (Tabela 1) em relação 

à polpa de açaí (Figura 1 A). 

Figura 1 – Visualização da polpa de açaí (A), do açaí seco em leito de jorro (B), seco em liofilizador 

(C) e seco em spray dryer (D). 

 
 

Após a secagem houve aumento significativo do parâmetro C* nas amostras obtidas em 

todos os métodos de secagem (Tabela 1). Isto ocorreu, porque a secagem concentra os biocompostos 

pela eliminação da água, resultando em amostras de coloração vermelha mais intensa, com maior 

saturação (C*) e menor luminosidade (L*). A exceção foi com a amostra seca em spray dryer, a qual 

apresentou aumento de luminosidade (L*). Este aumento de L* pode ser explicado pelo tamanho das 

partículas obtidas após a secagem por este método (Figura 2F), as quais possivelmente se degradam 

com maior facilidade durante a exposição ao ar quente (210˚C). Além disso, o aumento de L* (Tabela 

1) após a secagem por spray drying pode estar relacionado ao fato da amostra não ter recebido a 

proteção ao redor de sua superfície, que, neste método é comumente fornecida por um agente 

carreador (Tonon et al., 2010),  qual não foi utilizado no presente estudo. 

Tabela 1 - Parâmetros de cor avaliados na polpa de açaí (A), no açaí seco em leito de jorro (B), seco 

em liofilizador (C) e seco em spray dryer (D). 

Parâmetros1 A B C D 

L* 22,17b ± 0,29 10,11d ± 0,27 11,16c ± 0,48 32,93a ± 0,35 

a* 3,82c ± 0,39 3,65c ± 0,10 7,92b ± 0,15 9,82a ± 0,09 

b* 1,08d ± 0,22 3,03b ± 0,08 1,93c ± 0,03 11,72a ± 0,12 

C* 3,97d ± 0,44 4,74c ± 0,12 8,15b ± 0,15 15,29a ± 0,12 

h 15,63c ± 1,59 39,68b ± 0,61 13,71d ± 0,30 50,05a ± 0,33 

ΔE (*) 12,22b ± 0,26 11,79b ± 0,47 16,28a ± 0,30 
Média ± desvio padrão (n = 10). Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa entre as 

amostras (p<0,05). 
1 – L* = luminosidade; a* e b* = coordenadas cromáticas (+a* = vermelho e –a* = verde; +b* = amarelo e –b* = 

azul); C* = Chroma; h = ângulo Hue e ΔE = Variação total de cor. 



 

 

(*) = Padrão (L*0, a*0; b*0) no cálculo de ΔE das amostras de açaí seco.  

 

Silva et al. (2016) obtiveram para polpa de açaí L* (25,71), a* (1,23), b* (-1,23) e C* (1,74), 

resultados próximos aos obtidos no presente estudo. Os autores também realizaram secagem em 

liofilizador e spray dryer e observaram aumento significativo dos parâmetros a* e C* após a secagem.  

A amostra seca no leito de jorro não diferiu significativamente (p<0,05) da amostra 

liofilizada com relação à variação total de cor (ΔE). Além disso, estas amostras apresentaram menor 

ΔE quando comparada à amostra seca no spray dryer. Com relação ao ângulo hue (h), todas as 

amostras avaliadas ficaram situadas no primeiro quadrante, entre vermelho (+a) e amarelo (+b), o que 

era esperado devido a presença de antocianinas e carotenoides, que são os pigmentos predominantes 

neste fruto (Torma et al., 2017). 

Os efeitos causados na polpa do açaí após a secagem foram observados em microfotografias 

(Figura 2). Os pós apresentaram partículas de vários tamanhos nas amostras obtidas por todos os 

métodos, com diâmetros inferiores a 100µm. Estes tamanhos de partícula são indicados para aplicação 

em diversos alimentos, devido à maior facilidade para homogeneização quando comparada a 

partículas maiores (> 500µm) obtidas a partir de outros métodos de secagem, como em secador de 

bandejas (Larrosa et al., 2015). 

 

Figura 2 – Microfotografia do açaí seco em leito de jorro (A,D), seco em liofilizador (B,E) e seco em 

spray dryer (C,F). 

 
 

A polpa de açaí em pó apresentou partículas com estruturas porosas e superfícies irregulares 

(Figura 2D-F). As partículas obtidas a partir das secagens em liofilizador e em leito de jorro foram 

similares as obtidas em outros estudos que realizaram a secagem de frutas. Caparino et al. (2012) 

realizaram secagem de manga em liofilizador e observaram estruturas irregulares e porosas. Segundo 

os autores, a porosidade destas partículas é resultado do gelo que permanece no interior do material 

durante este processo, o que previne o encolhimento e colapso da estrutura do fruto. Costa et al. 

(2015), ao utilizar leito de jorro para secar polpa de açaí também observaram pós com diferentes 

formas, além de estrutura porosa e irregular. Segundo os autores, este formato está associado à 

deformidade mecânica causada pelo atrito entre as partículas e contra a parede do leito durante a 

secagem. 



 

 

Os pós obtidos no método de secagem por spray dryer apresentaram tamanhos entre 50 e 

100 µm além da morfologia irregular. Esta morfologia observada contrasta a obtida por Tonon et al. 

(2009b), os quais efetuaram a secagem de polpa de açaí em spray dryer e observaram partículas 

esféricas e regulares. A irregularidade morfológica observada no presente estudo ocorre porque não 

foram utilizados agentes carreadores (p.ex. maltodextrina, goma arábica e amido de tapioca) como 

material de parede para encapsulação da polpa. No presente estudo não foi utilizado nenhum agente 

carreador, pois o objetivo foi de preservar o máximo possível as características da polpa pura de açaí. 

 

4. CONCLUSÕES 
 

Os pós obtidos a partir da secagem em leito de jorro e por liofilização apresentaram menor 

diferença de cor com relação à polpa fresca. As amostras obtidas por todos os métodos de secagem 

resultaram em microestrutura com superfícies irregulares e diâmetros inferiores a 100 µm. Os métodos 

de secagem em liofilizador e em leito de jorro foram considerados os melhores métodos de secagem 

para a manutenção de características físicas da polpa de açaí, dentro das condições avaliadas, pois 

mantiveram as propriedades de cor mais próximas à da polpa fresca. 
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