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A indústria de uva gera uma grande quantidade de resíduos que
são pouco aproveitados. Dentre eles está a casca, que possui
compostos bioativos. Uma alternativa seria isolar esses compostos e
encapsulá-los.

O objetivo deste trabalho foi encapsular por atomização e
liofilização o extrato fenólico de casca de uva, utilizando polidextrose
(PD) e goma guar parcialmente hidrolisada (GGPH) como materiais de
parede, caracterizar física e quimicamente os pós produzidos, bem
como avaliar a estabilidade dos mesmos frente às simulações de
estocagem e de digestão.

INTRODUÇÃO

METODOLOGIA

A uva foi selecionada, lavada, embalada e estocada a -18°C até o
momento da utilização. Posteriormente, as bagas foram
descongeladas, branqueadas (80°C por 5 min) e após, resfriadas em
banho de gelo (3 min). As cascas foram retiradas manualmente e
trituradas com uma solução de água acidificada com ácido cítrico (2%)
em uma proporção de 1:3. Após 20 horas, o extrato foi filtrado a
vácuo. Ao filtrado foram adicionados os agentes encapsulantes na
seguinte proporção: 5% PD e 5% GGPH. A dispersão formada foi
encapsulada por atomização (TA) e liofilização (TL).

Foram determinados espectrofotometricamente o teor de fenois
totais (TPC), antocianinas totais (ACN) e atividade antioxidante (AA)
por DPPH, CUPRAC e HRSA do extrato e dos pós produzidas. Os pós
também foram submetidos às análises físicas: teor de umidade,
atividade de água (Aw), solubilidade, higroscopicidade e cor.

Para as provas aceleradas de estocagem foram utilizados
recipientes herméticos, contendo as micropartículas, em câmara de
temperatura controlada. Foram testadas temperaturas de 35, 45 e
55°C e umidades relativas de 75 e 90%. Também foi avaliada a
resistência ao trato gastrointestinal, para o qual as amostras foram
submetidas às soluções que simulavam a saliva, suco gástrico, suco
duodenal e bile. A estabilidade tanto na estocagem, quanto na
digestão, foi avaliada segundo às análises de TPC, ACN e AA por ABTS.
Todos os resultados foram submetidos à análise de variância e teste de
Tukey.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Amostra TPC* ACN** DPPH*** CUPRAC*** HRSA(%)

Extrato 26,26±0,12a 21,15±1,06a 128,12±4,47a 181,10±2,70a 66,98±0,18

TA 23,39±0,16b 21,05±0,08a 73,42±2,38b 150,73±0,58b 82,86±0,20a

TL 21,37±0,09c 17,07±0,10b 58,26±1,04c 132,43±0,99c 83,94±0,40a

A Tabela 1 mostra os resultados obtidos das análises químicas.

Tabela 1. TPC, ACN, e AA (DPPH, CUPRAC e HRSA) do extrato e
das micropartículas.

Resultados expressos em *mg de GAE/g de amostra em base seca (b.s.), **mg de
malvidina-3,5-diglicosídeo/g de amostra (b.s.), ***µmol TE/g de amostra (b.s.), onde
para todos, foi descontada as massas dos agentes encapsulantes.

As retenções de TPC e ACN (dados Tabela 1 expressos em
percentual em relação ao extrato) para TL (81,4 e 80,7%,
respectivamente) foram menores que TA (89,1 e 99,5%,
respectivamente). Nas análises de AA por DDPH e CUPRAC, ambas as
amostras diferiram significativamente entre si e entre o extrato e apenas
por HRSA os tratamentos não variaram significativamente.

Quanto à cor, os valores de a* foram positivos e de b* negativos
(coloração entre azul e vermelho). Os valores de L* indicaram que TL
(20,63±0,44) foi mais escuro que TA (37,89±1,11). O ângulo Hue apontou
para a tonalidade vermelha para TA e TL, e o Chroma foi maior para TA.

A Tabela 2 mostra os resultados das análises físicas das
micropartículas.

Tabela 2. Umidade, Aw, solubilidade e higroscopicidade dos pós.

A Figura 1 mostra os resultados das provas aceleradas de estabilidade,
onde se observam dois períodos: um de altas taxas de perdas nos primeiros
sete dias e depois um período de estabilização ao longo do tempo.

Figura 1. Teores de TPC (A), ACN (B) e AA por ABTS (C) na prova
acelerada de estabilidade
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Amostra Umidade (%) Aw Solubilidade (%) Higoscopicidade (%)

TA 2,41±0,19a 0,215±0,001a 97,16±0,27a 14,60±0,45a

TL 7,75±0,14b 0,360±0,001b 86,09±1,54b 12,32±0,03b

Nota-se que as retenções de TPC foram significativamente
maiores a 35°C para os dois tratamentos, porém em TL as perdas foram
menores a 45°C e 55°C do que em TA. Um comportamento similar foi
observado para a AA por ABTS. Quanto à retenção de ACN, nos dois
tratamentos, as perdas se deram de forma logarítmica e foram
dependentes da temperatura, entretanto a umidade relativa não as
afetou significativamente.

Na simulação digestiva, foi observado nos dois tratamentos a
liberação de TPC (cerca de 80%) e AA (cerca de 68%) nas fases gástrica e
intestinal, entretanto, a liberação ACN (cerca de 70%) foi maior na fase
de digestão gástrica devido ao pH ácido dessa etapa.

A amostra TA apresentou valores de umidade, Aw menores e de
solubilidade maior que TL, porém o pó liofilizado foi menos higroscópico.

CONCLUSÃO

Nas provas aceleradas de estocagem foi possível perceber a
relação estreita entre compostos fenólicos e atividade antioxidante por
captura de radicais livres, já que as análises de TPC e AA por ABTS
demonstraram comportamentos similares

Os resultados da simulação digestiva mostraram que a liberação
de antocianinas ocorreu na fase inicial da digestão. Apesar das
liberações de TPC e AA por ABTS terem sido maiores na primeira fase,
ainda houve liberação na digestão intestinal, onde o organismo faz
melhor absorção de compostos bioativos.
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