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

conteúdo de umidade e retenção de biocompostos da polpa de açaí. Foram utilizados 3 métodos para 

secagem da polpa (leito de jorro, liofilização e spray drying). Após a secagem, o açaí em pó foi 

avaliado quanto ao conteúdo de umidade, antocianinas e carotenoides. As amostras de açaí em pó 

apresentaram conteúdo de umidade inferior a 5%. A secagem da polpa em liofilizador apresentou os 

melhores resultados dentro das condições e métodos avaliados, uma vez que resultou em produto com 

conteúdo superior de antocianinas (5,87 ± 0,53 mg g-1) e de carotenoides (38,28 ± 0,69 µg g-1), além 

de baixa umidade (2,65 ± 0,11%). Assim, o açaí em pó obtido a partir do processo de liofilização 

pode ser considerado ingrediente funcional para o desenvolvimento de alimentos mais saudáveis. 

 

ABSTRACT – The aim of this work was to evaluate the most efficient drying method in terms of 

moisture content and retention of biocompounds of the açaí pulp. Three methods were used to dry the 

pulp (spouted bed, freeze drying and spray drying). After drying process, açaí powder was evaluated 

with relation to moisture, anthocyanins and carotenoids content. The samples of açaí powder 

presented moisture contents less than 5%. Freeze drying showed the best results in the conditions and 

methods evaluated, which resulted in a product with higher content of anthocyanins (5.87 ± 0.53 mg 

g-1) and carotenoids (38.28 ± 0.69 μg g-1), as well as low moisture (2.65 ± 0.11%). Thus, the açaí 

powder obtained by freeze drying can be considered a functional ingredient in the development of 

healthier foods. 
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1. INTRODUÇÃO  

O açaí é um fruto de coloração roxo escuro quando maduro, formato esférico, medindo cerca 

de 1,5 cm. A palmeira de Euterpe oleracea é encontrada em terras baixas e inundadas do estuário do 

rio Amazonas. Este fruto não é consumido fresco, sendo necessário seu processamento (Yamaguchi et 

al., 2015).  

O fruto açaí é utilizado como fonte de nutrição por muitos povos que vivem na Amazônia 

(Wycoff et al., 2015) mas também é apreciado na Europa, Estados Unidos, Japão e China (Yamaguchi 



 

 

et al., 2015), sendo o Brasil responsável por atender a demanda mundial deste alimento (Garzón et al., 

2017). Este fruto possui elevado conteúdo de biocompostos como antocianinas, carotenoides 

(Romualdo et al., 2015; Torma et al., 2017), compostos fenólicos, flavonóides e tocoferóis, além de 

vitaminas, minerais e fibras, sendo denominado como um “super-fruto” (Yamaguchi et al., 2015). 

Neste contexto, o açaí vem sendo utilizado como ingrediente de diversos produtos, como iogurte 

(Espírito Santo et al., 2010), balas (Silva et al., 2016), néctares (Fernandes et al., 2016) e sobremesas 

(Vasconcelos et al., 2014). 

Apesar dos inúmeros benefícios do açaí, sua desvantagem está na rápida degradação, sendo 

importante o seu processamento antes da comercialização (Fernandes et al., 2016; Tonon et al., 2009). 

Assim, a secagem surge como uma alternativa para estender o período de validade deste alimento 

(Costa et al., 2015). Entretanto, biocompostos como as antocianinas e os carotenoides presentes no 

açaí são facilmente degradados quando expostos à temperatura, luz e ao oxigênio (Tonon et al., 2010). 

Portanto, o método de secagem e os parâmetros de processo a serem utilizados devem ser 

cuidadosamente avaliados a fim de manter estes biocompostos retidos na composição do fruto seco. 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi avaliar o método de secagem mais eficiente em termos 

de conteúdo de umidade e retenção de biocompostos 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 
Os experimentos em leito de jorro foram realizados segundo a metodologia descrita por 

Larrosa et al. (2015). Para a liofilização, primeiramente 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).  

Na secagem por spray drying, a polpa de açaí foi inicialmente descongelada em refrigerador 

(4˚C) e condicionada com água destilada até a concentração de 96,12% de umidade. A secagem foi 

então realizada em spray dryer (MSD 0.5, Labmaq do Brasil, Ribeirão Preto, Brasil) utilizando bico 

atomizador de 1,2 mm, taxa de alimentação de 0,5 Lamostra h-1 e vazão de ar de secagem de 1,8 m3 min-

1. As temperaturas de entrada e saída do ar foram 210 e 120˚C, respectivamente. Todas as amostras 

secas foram armazenadas em frasco de vidro âmbar a -18˚C até a realização das análises.  

 

2.3 Análises do açaí  
O teor de umidade foi determinado pelo método gravimétrico em estufa, segundo 

procedimento no 925.10 da AOAC (1995). A extração das antocianinas do açaí em pó foi realizada 

segundo a metodologia descrita por Garzón et al. (2017) e a quantificação foi realizada conforme 

Giusti e Wrolstad (2001). 

Os carotenoides foram extraídos e determinados conforme metodologia descrita por 

Rodriguez-Amaya e Kimura (2004). 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 



 

 

O elevado teor de umidade está diretamente relacionado à degradação dos alimentos. 

Prevenir a degradação pressupõe em reduzir a quantidade de água disponível para reações e 

crescimento microbiano (Mathlouthi, 2001). O conteúdo de umidade obtido na polpa de açaí (80,56 ± 

0,02 g 100g-1) é considerado elevado e pode prejudicar a conservação do produto, reduzindo seu 

período de validade.  

Tabela 1 - Umidade do açaí seco a partir de diferentes técnicas. 
Técnica de secagem Umidade (%) 

Leito de jorro 4,75a ± 0,21 

Liofilizador 2,65b ± 0,11 

Spray dryer 4,75a ± 0,22 
Média ± desvio padrão (n = 3). Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa entre as 

amostras (p<0,05). 

 

Os dados obtidos para o açaí seco demonstram que não houve diferença significativa 

(p>0,05) entre o conteúdo de umidade do açaí seco em leito de jorro e o açaí seco em spray dryer 

(Tabela 1), os quais foram superiores ao teor de umidade na amostra liofilizada. O conteúdo de 

umidade obtido para o açaí seco no leito de jorro foi próximo ao obtido por Costa et al. (2015), que 

também realizaram a secagem da polpa de açaí em leito de jorro utilizando temperaturas do ar de 

secagem entre 48,2 a 81,8oC e obtiveram umidade do pó variando de 3,22 a 5,77 g100g-1.  

O método de secagem em spray dryer resultou em conteúdo de umidade inferior a 5%, 

porém, durante a secagem parte da amostra ficou aderida ao bico atomizador, causando problemas de 

parada durante a secagem. Segundo Costa et al. (2015), isto se deve à concentração de lipídios na 

polpa. Para resolver esta problemática, Tonon et al. (2010) realizaram a filtração da polpa para 

eliminar sólidos em suspensão e facilitar a passagem do produto. Contudo, este processo pode alterar a 

composição química da polpa.  

O método de secagem por liofilização não acarretou em perdas e ainda resultou em pó de 

baixa umidade. Além disso, o método de liofilização resultou na maior retenção de biocompostos 

(Tabela 2). Isto se deve ao fato deste método não utilizar o aquecimento para remoção da umidade. O 

conteúdo de antocianinas na amostra liofilizada foi superior ao reportado por Garzon et al. (2017) em 

açaí liofilizado oriundo da Colômbia (4,58 mg g-1).  

Tabela 2 - Composição de biocompostos na polpa de açaí (A), no açaí seco em leito de jorro (B), seco 

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

Biocomposto A B C D 

Antocianinas (mg g-1)  * 1,36b ± 0,02 5,87a ± 0,53 0,53c ± 0,04 

Carotenoides (µg g-1) 41,53a ± 0,41 32,31c ± 1,89 38,28b ± 0,69 29,12d ± 0,74 
* Não avaliado. Média ± desvio padrão (n = 3). Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa 

entre as amostras (p<0,05). Todos os resultados estão expressos em base seca. 
 

A amostra obtida no leito de jorro apresentou conteúdo de antocianinas similar aos obtidos 

por Costa et al. (2015), os quais também obtiveram açaí em pó em leito de jorro e relatam conteúdo de 

1,94 mg g-1 de antocianinas quando utilizaram temperatura de ar de secagem de 81,8oC, a qual é 

similar a temperatura utilizada no presente estudo (90oC). Neste contexto, tanto o açaí seco em 

liofilizador quanto o açaí seco em leito de jorro poderiam ser utilizados para o desenvolvimento de 

alimentos enriquecidos com açaí, como balas (Silva et al., 2016) e néctares (Fernandes et al., 2016). O 

açaí em pó obtido por spray dryer demonstrou conteúdo inferior de antocianinas quando comparado 

ao conteúdo das amostras submetidas aos demais métodos de secagem, e também quando comparado a 

valores relatados na literatura (Romualdo et al., 2015; Silva et al., 2016). Este resultado se deve ao uso 



 

 

da temperatura de entrada e saída do ar de secagem que foram 210 e 120oC, respectivamente, o que 

pode ter ocasionado maior degradação destes biocompostos termosensíveis (Tonon et al., 2010). 

Com relação ao conteúdo de carotenoides, todos os métodos de secagem inferiram em 

diminuição significativa (p<0,05) no conteúdo deste pigmento quando comparado ao conteúdo obtido 

na polpa fresca; no entanto, a menor perda ocorreu na amostra liofilizada. De acordo com Silva et al. 

(2016) estes decréscimos podem ser oriundos de fatores como aquecimento, exposição a luz e 

oxigênio. 

 

4. CONCLUSÕES 
 

Todos os métodos de secagem avaliados resultaram em pós com umidade inferior a 5%. Em 

todas as amostras secas ocorreu a retenção dos biocompostos (antocianinas e carotenoides), com 

maiores retenções nas amostras secas por liofilização. O método de secagem utilizando o liofilizador 

foi considerado a melhor opção dentro das condições avaliadas para secagem do açaí natural, uma vez 

que resultou em produto com baixa umidade (2,65 ± 0,11%), e com boa retenção de antocianinas (5,87 

± 0,53 mg g-1) e de carotenoides (38,28 ± 0,69 µg g-1). Assim, o açaí seco pode ser considerado um 

ingrediente funcional que possui compostos bioativos e baixo conteúdo de umidade, sendo ideal para a 

elaboração de alimentos saudáveis. 
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