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Resumo: O Brasil é um importante produtor de frutos tropicais. Dentre esses, destaca-se a 

acerola (Malpighia emarginata), reconhecida por seu alto teor de ácido ascórbico (AA), 

compostos fenólicos totais (CFT), carotenoides, antocianinas e considerável potencial 

antioxidante. Tendo em vista o valor bioativo e comercial desse fruto, o presente trabalho 

objetivou avaliar a acerola em diferentes abordagens, que correspondem aos seis capítulos da 

presente tese. Inicia com uma introdução geral que contextualiza o universo do trabalho e os 

temas abordados ao longo da pesquisa. O segundo capítulo mostra a avalição do fruto intacto 

quanto a sua composição de bioativos (AA, CFT) e atividade antioxidante (DPPH), através do 

uso do infravermelho próximo (NIR) e aplicação de técnicas de análise quimiométricas. No 

terceiro capítulo, a técnica de liofilização foi aplicada ao resíduo e polpa da acerola de forma 

a comparar os produtos finais desidratados ao produto fresco, bem como acompanhar a 

estabilidade dos pós ao longo do armazenamento. No quarto capítulo, a acerola liofilizada 

adquirida comercialmente foi avaliada e comparada com frutos selecionados liofilizados 

(camu-camu, maçã e abacaxi) no que diz respeito a análises biológicas. Esses ensaios in vitro 

incluíram a determinação do perfil fitoquímico (AA, CFT, antocianinas, ácidos fenólicos), 

atividade antioxidante (por dois métodos de detecção: potencial redutor do ferro - FRAP e 

captura dos radicas do 2,2-difenil-1- picril-hidrazil - DPPH), bem como a influência desses 

compostos na redução da produção das espécies reativas de oxigênio (ROS) e nitrogênio 

(óxido nítrico, NO) em células macrófagos RAW 264.7. Inicialmente, a toxicidade dos 

extratos das amostras liofilizadas (método redução do brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)-

2,5-difenil tetrazolium - MTT) para as células RAW 264.7 foi determinada. Feito isso, o 

potencial anti-inflamatório dos extratos de acerola diante de enzimas e mediadores com 

atividade pró e anti-inflamatório (óxido nítrico sintase induzível – iNOS; cicloxigenase – 

COX2; interleucinas – IL-1β e IL-6; fator de necrose tumoral - TNFα) foi avaliado, além de 

ensaio in vitro para investigar o efeito  dos extratos sobre a migração celular em fibroblastos 



da pele humana (HDFa). Os capítulos 5 e 6 apresentam a conclusão e a lista de referências 

que fundamentam o trabalho, respectivamente. Os resultados mostram que o modelo NIRS é 

uma alternativa analítica não-destrutiva rápida e confiável para avaliar os teores de ácido 

ascórbico, no entanto, não mostrou bons ajustes para os compostos fenólicos totais e poder 

antioxidante em frutos de acerola. Também ficou demonstrado que a liofilização produz 

acerola desidratada com alta retenção de ácido ascórbico e que a preservação de compostos 

bioativos acontece de maneira mais efetiva em armazenamento refrigerado, tanto para ácido 

ascórbico quanto para antocianinas. Os resultados dos testes biológicos in vitro mostraram 

que os extratos de acerola, camu-camu, maçã e abacaxi são capazes de reduzir a produção das 

espécies reativas de oxigênio (ROS), mas apenas acerola e camu-camu reduziram a produção 

das espécies reativas de nitrogênio (NO). Os extratos desses frutos também mostraram 

potencial anti-inflamatório contra os marcadores IL1β e IL6, sendo a acerola a única capaz de 

reduzir a expressão da enzima COX-2. A acerola também foi capaz de acelerar o processo de 

migração celular, tendo como base os resultados in vitro obtidos em celulas tipo HDFa, que 

reflete a capacidade de regeneração das células da pele após sofrer lesão. O elevado teor de 

ácido ascórbico do fruto liofilizado parece exercer importante papel nos efeitos biológicos in 

vitro demonstrados. Com isso, conclui-se que a acerola apresenta potencial bioativo e 

biológico in vitro, que podem ser explorados como ingredientes em alimentos e formulações 

farmacêuticas com efeitos benéficos a saúde.  
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Abstract: Brazil is an important producer of tropical fruits. Among them, acerola (Malpighia 

emarginata) is recognized for its high content of ascorbic acid (AA), total phenolic 

compounds (TPC), carotenoids, anthocyanins and potent antioxidant capacity. Considering 

the bioactive and commercial value of this fruit, the present work aimed to evaluate acerola 

using different approaches, which are presented in the six chapters of this thesis. A general 

introduction opens this document and discusses keytopics covered throughout the research. 

The second chapter shows the evaluation of the whole acerola fruit in regard to its 

concentration of bioactive compounds (AA, TPC) and antioxidant activity (DPPH), by the 

near infrared (NIR) technique and application of chemometric analysis. In the third chapter, 

freeze-drying was applied to acerola pulp and acerola pomace in order to compare the final 

products to the fresh fruit, as well as to monitor the stability of the acerola powders along the 

storage. In the fourth chapter, commercially purchased freeze-died acerola was evaluated and 

compared to selected freeze-dried fruits (camu-camu, apple and pineapple) in regard to in 

vitro biological analyzes. Selected phytochemical compounds (AA, TPC, anthocyanins, 

phenolic acids) and antioxidant activity (by two methods of detection: reducing iron potential 

- FRAP and capturing the radicals of 2,2 - diphenyl - 1 - picrylhydrazyl - DPPH) of the fruit 

extracts were analyzed. In addition, the effects of these extracts on reducing the production of 

reactive oxygen species (ROS) and nitric oxide (NO) in RAW 264.7 macrophages were 

investigated. Initially, the toxicity of the samples (reduction method of 3- (4,5-

dimethylthiazol-2yl) -2,5-diphenyl tetrazolium bromide - MTT) to RAW 264.7 cells was 

assessed. The anti-inflammatory activity of acerola extracts was tested by analysing  enzymes 

and mediators with proinflammatory activity (inducible nitric oxide synthase - iNOS, 

cyclooxygenase – COX-2, interleukins - IL1β and IL-6, tumor necrosis factor - TNFα), in 



 

addition to an in vitro assay to investigate the cell migration properties of freeze-dried extracts 

in adult human dermal fibroblast cells (HDFα). The final chapters 5 and 6 show the 

conclusion and the literature sources used hrere. The results show that the NIRS model is a 

fast and reliable non-destructive analytical strategy to evaluate the ascorbic acid, however did 

not show good settings to the phenolic and antioxidant capacity in acerola fruits. It has also 

been demonstrated that freeze-dried acerola powders retain high ascorbic acid concentration 

and the preservation of ascorbic acid and anthocyanins is more effective under refrigerated 

storage. The results of the in vitro biological tests showed that acerola extracts, camu-camu, 

apple and pineapple are able to reduce the production of reactive oxygen species (ROS). Only 

freeze-dried acerola and camu-camu extracts reduced the production of reactive nitrogen 

species (NO). Extracts of these fruits also suppressed the expression of IL1β and IL6, and 

freeze-dried acerola is the only one capable of reducing the expression of COX-2 enzyme. 

The acerola was also able to enhance cell migration, based on the in vitro results obtained in 

HDFa cells, which reflects the skin cells' ability to regenerate after injury. The high ascorbic 

acid content in acerola seems to play an important role in the observed in vitro biological 

effects. Overall, it is concluded that acerola presents relevant bioactive and in vitro biological 

potential, which can justify its exploitation as a functional ingredient in food and 

pharmaceutical formulations. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil ocupa a terceira colocação na produção mundial de frutos (SEBRAE, 2016) e 

a Região Nordeste se destaca nesse segmento (IBRAF, 2015). O clima tropical da região 

favorece a adaptação de uma variedade de árvores frutíferas, mas as condições desfavoráveis 

de transporte e armazenamento da zona produtora até o consumidor final são um dos fatores 

responsáveis pelas elevadas perdas pós-colheita (REETZ et al., 2015; NEVES et al., 2017). 

Com isso, surge a necessidade de desenvolver processos que sejam capazes de garantir o 

aproveitamento desses frutos longe dos centros produtores e estabelecer uma cadeia produtiva 

mais eficiente (RIBEIRO; COSTA; AFONSO, 2016). 

Nesse contexto, existe um nicho de mercado crescente por alimentos práticos, 

saudáveis e de fácil preparo. Os supermercados oferecem alimentos prontos ou semi-prontos 

tais como frutos e verduras minimamente processados, sucos prontos para beber e produtos 

desidratados. Dessa forma, o mercado de frutos in natura opera em paralelo com a oferta de 

frutos processados, seja por necessidade do consumo ou praticidade (MARKET RESEARCH 

FUTURE, 2018; CNABRASIL, 2018). 

Dentre os diversos frutos produzidas no Nordeste, está a acerola (Malpighia 

emarginata). Por suas características de alta perecibilidade, acidez considerável e importante 

fonte de ácido ascórbico, o fruto é utilizado para a produção de polpa e geleia (SEBRAE, 

2016), farinha (REIS et al., 2017) e como antioxidante natural (REZENDE; NOGUEIRA; 

NARAIN, 2018). A acerola também é reconhecida por seu teor de vitamina A, carotenoides e 

antocianinas, presentes tanto na polpa quanto no resíduo (NÓBREGA et al., 2015; 

JAESCHKE; MARCZAK; MERCALI, 2016; PRAKASH; BASKARAN, 2018), e que 

tornam esse fruto uma fonte de antioxidantes naturais (BELWAL et al., 2018). É possível 

encontrar acerola no sul do estado americano do Texas, no México e América Central, além 

da América do Sul e em todo o Caribe. Encontram-se culturas do fruto em Porto Rico, Havaí 

e Jamaica. Porém, o Brasil ainda é o maior produtor, consumidor e exportador do fruto 

(FURLANETO; NASSER, 2015; LUIZ; SILVA; ZERMIANI, 2017). 

Avaliar, identificar e adquirir maiores informações sobre a composição de 

fitoquímicos presentes naturalmente nos frutos motiva o desenvolvimento e adequação de 
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diversas metodologias. Nesse contexto é possível aliar a evolução dos sistemas de informática 

e das tecnologias às análises químicas e obter elevada quantidade de informações sobre essas 

matérias-primas. A metodologia do infravermelho próximo (NIR) é uma ferramenta potente, 

que possibilita, por exemplo, a análise de frutos integrais, que não precisam ser manipulados 

ou destruídos para a obtenção de dados confiáveis. Essa técnica, aliada a quimiometria, 

subárea da química que usa a matemática e métodos estatísticos, é capaz de gerar dados 

químicos importantes nos mais diversos tipos de alimentos (PEREIRA, 2017; OLAREWAJU; 

BERTLING; MAGWAZA, 2016). Logo, a obtenção dos atributos qualitativos através de 

métodos estatísticos multivariados marca o avanço na técnica NIR, permitindo o avanço da 

ciência no melhoramento das técnicas analíticas (MARIANI et al., 2015; MALEGORI et al., 

2016). 

Partindo-se do já conhecido potencial de compostos bioativos dos frutos tropicais na 

forma in natura, existe o interesse do desenvolvimento de técnicas que proporcionem a 

manutenção desses compostos nos frutos processados (REIS et al., 2017; REZENDE; 

NOGUEIRA; NARAIN, 2018). Para isso diversos estudos in vivo e in vitro foram e 

continuam sendo realizados para comprovar a manutenção desses fitoquímicos mesmo após 

processamento (secagem convectiva, desidratação osmótica, liofilização, atomização, dentre 

outros) (AZEVÊDO et al., 2015; BEZERRA et al., 2015). 

Durante as situações de estresse, o corpo humano tende a aumentar a produção das 

espécies reativas de oxigênio (ROS) através das reações celulares. A presença em excesso 

dessas espécies e de espécies reativas de nitrogênio (óxido nítrico, NO) no organismo, 

resultam em danos a estrutura celular. Porém, o corpo humano tende a neutralizar 

naturalmente o acúmulo dos radicais citados, seja por via de regulação da expressão ou 

usando os fitoquímicos oriundos da alimentação (BOBO-GARCÍA et al., 2015; GRACE et 

al., 2016). De fato, a inserção dos frutos tropicais na dieta pode ser relacionada com 

importantes efeitos biológicos oriundos dos compostos bioativos (ALVAREZ-SUAREZ et 

al., 2017; AFRIN et al., 2018; BELWAL et al., 2018; REZENDE; NOGUEIRA; NARAIN, 

2018). Os frutos e seus derivados mostram claras perspectivas tecnológicas como ingredientes 

alimentares, os quais  podem ser inseridos em outras matrizes, com a finalidade de agregar 

valor comercial e bioativo ao produto final (ALVAREZ-SUAREZ et al., 2017; REIS et al., 

2017; BELWAL et al., 2018).   
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Diante do apresentado, esta tese de doutorado objetivou investigar o fruto acerola a 

partir de múltiplas abordagens. O documento está dividido no formato de capítulos, como 

demonstrado na Figura 1.1. Inicia pelo presente capítulo, Introdução. O segundo capítulo 

aborda a avaliação do teor de ácido ascórbico, compostos fenólicos totais e atividade 

antioxidante no fruto inteiro, utilizando a técnica NIR (Infravermelho próximo), método 

rápido, portátil e não-destrutivo. No terceiro capítulo, a acerola, separada em polpa e resíduo, 

foi desidratada pelo método de liofilização com e sem a adição do coadjuvante de secagem, 

goma arábica. Suas características físico-químicas foram determinadas, de forma a apresentar 

investigação aprofundada sobre o potencial dos fitoquímicos e da atividade antioxidante desse 

material, além de esclarecer a estabilidade desses compostos ao longo da estocagem por 120 

dias. No quarto capítulo, a acerola liofilizada foi comparada a camu-camu, maça e abacaxi 

liofilizados em relação ao perfil fitoquímico (AA, CFT, antocianinas, ácidos fenólicos), 

atividade antioxidante (por dois métodos de detecção: potencial redutor do ferro - FRAP e 

captura dos radicas do 2,2-difenil-1- picril-hidrazil - DPPH) e redução da produção das 

espécies reativas de oxigênio (ROS) e nitrogênio (óxido nítrico, NO) em células macrófagos 

RAW 264.7. O potencial anti-inflamatório dos extratos de acerola diante de marcadores-chave 

com atividade pró e anti-inflamatório (óxido nítrico sintase induzível – iNOS; cicloxigenase – 

COX2; interleucinas – IL-1β e IL-6; fator de necrose tumoral - TNFα) foi avaliado, além de 

ensaio in vitro para investigar o efeito dos  extratos sobre a migração de células fibroblastos 

dérmico humano adulto (HDFa). Os capítulos 5 e 6 apresentam as conclusões gerais do 

trabalho e as referências bibliográficas que fundamentam a presente tese, respectivamente. 

Nos apêndices A e B, são mostrados os artigos submetido e publicado, respectivamente.  
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Figura 1.1– Fluxograma experimental 
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2. ESTIMATIVA DOS PARÂMETROS DO FRUTO ACEROLA (Malpighia 

emarginata) POR NIRs E ANÁLISE QUIMIOMÉTRICA 

O presente capítulo aborda temas referentes ao uso da técnica NIR e análises quimiométricas 

para o cálculo dos parâmetros fitoquímicos (teor de ácido ascórbico e compostos fenólicos 

totais) e atividade antioxidante da acerola na sua forma in natura. Essa etapa do trabalho foi 

realizada em parceria com o professor Kássio Michel Gomes de Lima (Departamento de 

Química – PPGQ/UFRN) e parte dos resultados foi organizado em formato de artigo e 

enviado ao periódico - Journal Horticulturae, com o título “Estimation of ascorbic acid in 

intact acerola (Malpighia emarginata DC) fruit by NIRS and chemometric analysis.”O artigo, 

conforme submetido, encontra-se no Apêndice A. 

 Objetivos 2.1.

O presente capítulo objetivou prever o teor de ácido ascórbico em frutos de acerola 

intacta (Malpighia emarginata). Adicionalmente, o conteúdo fenólico total e a atividade 

antioxidante por meio do ensaio de 2,2 difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) utilizando NIRs foram 

determinados e comparados com os métodos analíticos em laboratório. Foram utilizados o 

método de regressão Partial Least Squares (PLS) e algorítimos de seleção iPLS e algorítimo 

genético (GA) para a análise estatística dos dados e desenvolvimento de modelos preditivos, 

além de métodos de pré-processamento, incluindo suavização, correção de dispersão 

multiplicativa e derivadas foram aplicados para obter o modelo mais apropriado. Por fim, os 

modelos com melhor desempenho foram validados pelo cálculo das figuras de mérito (FOM), 

incluindo seletividade, sensibilidade analítica, precisão e exatidão, limite de detecção e limite 

de quantificação. 

 Revisão bibliográfica 2.2.

2.2.1. Espectroscopia no infravermelho próximo (NIR): definição, princípios e uso 

A técnica de infravermelho-próximo (NIR, Near Infrared) recebe esse nome por usar 

região do espectro eletromagnético imediatamente acima, ou seja, próxima, da região visível, 

considerando o comprimento de onda que vai de 780 a 2500 nm. É um tipo de espectroscopia 

vibracional, baseada nas transições das vibrações das ligações C-H, N-H, S-H e O-H 

(MARIANI et al., 2015). Essa análise depende das propriedades de absorção e dispersão da 
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luz, onde há a avaliação qualitativa e quantitativa dos constituintes moleculares presentes no 

tecido biológico em questão. Portanto, a espectroscopia depende da relação entre as ondas 

magnéticas de determinado comprimento de onda com os compostos presentes na amostra, 

resultando em um espectro com função gráfica (LIMA; BAKKER, 2011).  

A técnica além da vantagem de não-destrutiva é não invasiva e rápida (um minuto ou 

menos por amostra). A amostra necessita de preparação mínima, podem ser realizadas 

diversas determinações simultâneas, e o mais importante: tem aplicação em diversas áreas, 

tendo em vista que pode ser aplicada a qualquer molécula que apresente CH, NH, SH ou 

ligações OH (PASQUINI, 2003; MARIANI et al., 2015). Porém, dentre as suas limitações, 

está a pouca seletividade, fazendo necessário o uso de técnicas quimiométricas para a 

extração das informações importantes (VOGEL, 2002). Com isso, o surgimento da ciência 

Quimiometria que utiliza métodos estatísticos em dados químicos, permitiu a melhor 

compreensão espectral na região do infravermelho próximo, melhorando assim a aceitação e 

utilização do NIR como metodologia de análise (LAVINE; WORKMAN, 2013). 

2.2.2. Técnicas quimiométricas 

Após a obtenção dos espectros é preciso extrair as informações mais relevantes. Por 

isso são utilizadas as ferramentas da quimiometria (PEREIRA, 2017). A quimiometria pode 

ser aplicada em diversos campos de pesquisa, tais como reconhecimento e padrões de 

classificação de dados, métodos de inteligência artificial, calibração multivariada, dentre 

outros. Com o avanço da tecnologia, a análise multivariada substituiu a univariada nos 

tratamentos dos dados químicos e com isso, houve grande avanço na área. A partir da 

avaliação estatística dos dados experimentais pela análise multivariada é possível 

correlacionar um maior número de variáveis simultaneamente, obtendo mais informações dos 

compostos desejados (SENA et al., 2000; KUMAR et al., 2014). Através dessa técnica, é 

possível criar modelos que relacionam propriedades das amostras de referência já conhecidas 

com vários comprimentos de onda (LAVINE; WORKMAN, 2013). 

Para Kumar et al. (2014), os métodos multivariados são rápidos e eficientes, por isso 

observa-se o avanço contínuo de tais metodologias. Apresentam vantagens quando comparado 

aos métodos tradicionais, como baixo custo e não utilizam reagentes químicos. Os métodos 

analíticos convencionais muitas vezes são dispendiosos, demandam mais tempo, além de 
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proporcionar apenas uma estimativa do parâmetro avaliado, ou seja, podem não ser 

suficientemente precisos para a variável estudada (BEVILACQUA et al., 2013). Mesmo que a 

confiabilidade desses métodos seja comprovada, frequentemente é preciso utilizar a amostra, 

havendo a geração de resíduos (INÁCIO et al., 2013). 

A utilização da metodologia multivariada relaciona-se ao desenvolvimento de modelos 

matemáticos capazes de determinar propriedades de interesse ou concentração de 

compostos/analitos através de sinais instrumentais, denominada calibração. Fatores cruciais, 

como o número de componentes principais ou de variáveis latentes e a detecção de amostras 

anômalas (outliers), são associados a essa etapa. Após a construção do modelo, são realizados 

testes com amostras desconhecidas, a chamada validação (GONTIJO, 2016; ROCHA, 2016). 

As mais utilizadas são a análise de componentes principais para análise qualitativa dos dados 

e regressão por mínimos quadrados (PLS - partial least squares), para obter a previsão de 

dados físico-químicos (NICOLAÏ et al., 2007; BEGHI et al., 2015). O PLS necessita das 

respostas analíticas e das informações de interesse para, com isso, gerar uma matriz 

denominada X e o vetor com a propriedade de interesse, denominado Y. Através de 

sucessivas decomposições, a correlação entre as variáveis é estabelecida (ROCHA, 2016). 

Portanto, as técnicas utilizadas na quimiometria consistem na manipulação da matriz de dados 

objetivando a representação das variações presentes, através do número menor de "fatores", a 

partir de então, construir um novo sistema de eixos (denominados fatores, componentes 

principais, variáveis latentes ou ainda autovetores) que melhor represente as amostras, logo se 

pode visualizar em poucas dimensões a natureza multivariada dos dados (FERREIRA et al., 

1999). E para o PLS, a variável latente (VL) é primeira componente calculada, é ela que vai 

descrever a direção da máxima variância, se correlacionando com a matriz (X, variáveis 

independentes) e o vetor (Y, variáveis dependentes) (ROCHA, 2016). 

Com isso, as técnicas quimiométricas são utilizadas para melhorar a exploração dos 

dados espectrais, onde há a redução da matriz de dados originais, através de pré-tratamntos e 

análises de classificação e regressão (PEREIRA, 2017).  

2.2.3. Acerola (Malpighia emarginata) 

O Brasil se destaca mundialmente como maior produtor, consumidor e exportador de 

acerola, produção essa concentrada na Região Nordeste. A aceroleira tem seu ótimo 
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desenvolvimento a temperaturas em torno de 26 °C e variação pluviométrica entre 1200 e 

1600 mm anuais, podendo o solo ser do tipo arenoso ou argiloso (CNABRASIL, 2018). 

A acerola também chamada de cereja-de-bárbaros ou cereja-das-antilhas tem sua 

origem nas Antilhas, no Norte da América do Sul e América Central (FURLANETO; 

NASSER, 2015; IBRAF, 2015), mas é cultivada em países como Cuba, Havaí, Estados 

Unidos e Porto Rico. A cultura é adaptada à região Nordeste brasileira e após ter seu alto teor 

de vitamina C reconhecido mundialmente, alcançou notoriedade e importância comercial. Em 

algumas variedades de acerola esse composto alcança até 5000 mg/100 g, valor 100 vezes 

maior que a laranja e 10 vezes maior que a goiaba (EMBRAPA, 2018; LUIZ; SILVA; 

ZERMIANI, 2017).  

A acerola é fruto do tipo drupa, com forma arredondada, no estado maduro apresenta 

coloração intensa, com tons de vermelho, púrpura ou alaranjada (IBRAF, 2015) como 

mostrado na Figura 2.1. Os frutos da aceroleira são altamente perecíveis após a colheita 

(RIBEIRO; COSTA; AFONSO, 2016) o que dificulta seu armazenamento na forma in natura 

por longos períodos. Além de vitamina C, é reconhecida por seu teor de antocianinas, 

carotenoides, vitaminas A, B1, B2, B3, além de minerais como cálcio, fósforo e ferro 

(IBRAF, 2015; BELWAL et al., 2018). 
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Figura 2.1– Frutos da aceroleira 

   

(Fonte: RITZINGER, 2016)  

Existe constante interesse em conhecer os compostos bioativos presentes na acerola e 

seus benefícios à saúde proporcionados pelo consumo de frutos produzidos em larga escala no 

Brasil, na forma in natura, ou subprodutos. Leffa et al. (2014), por exemplo, avaliaram o teor 

de alguns compostos bioativos no suco de acerola liofilizado, comparando o fruto imaturo e 

maturo. Constataram que o ácido ascórbico está em maiores teores no fruto imaturo (4942,70 

mg/100 g),  enquanto que a rutina e quercetina aumentaram com o avanço da maturação (de 

73,67 para 107,67  mg/100 g e 44,83 para 71,33 mg/100 g, respectivamente). 

Rezende, Nogueira e Narain (2018) extraíram os compostos bioativos do resíduo de 

acerola variando duas metodologias de extração (extração assistida convencional e 

ultrassônica) com o objetivo de garantir o melhor processo. Os autores afirmaram que a 

extração ultrassônica resultou em maiores teores de bioativos e atividade antioxidante, 

reforçando a boa utilidade do resíduo de acerola agroindustrial. 

2.2.4. Compostos bioativos 

O teor de compostos bioativos varia entre vegetais da mesma espécie, épocas do ano, 

estação de colheita, pois sofre influência de fatores bióticos e abióticos. Eles se acumulam nas 
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estruturas vegetais por meio de mecanismos específicos, no entanto todas as espécies de 

plantas evoluem, expressando novas estratégias de funcionamento e regulação nas gerações 

futuras (PAVARINI et al., 2012; RADUŠIENĖ; KARPAVIČIENĖ; STANIUS, 2012; 

SAMPAIO, 2015). Na Figura 2.2 estão demonstrados os parâmetros que influenciam a 

produção desses bioativos. Condições capazes de induzir o estresse do vegetal, como baixo 

índice pluviométrico, alta incidência de luz, agentes poluentes presentes na atmosfera, 

disponibilidade de água, dentre outros, proporcionam a ativação de rotas metabólicas que 

favorecem o maior desenvolvimento de metabólitos secundários. Isso explica a diferença na 

composição de bioativos em uma mesma espécie de uma região para outra (KREIS et al., 

2017; LIMA et al., 2018). A partir dessas informações, é possível perceber que a Região 

Nordeste apresenta características que favorecem o aumento da produção desses metabólitos 

secundários nos vegetais, pois nessa região acontecem situações de estresse e 

consequentemente um perfil de composição química bem variada (MORAES FILHO et al., 

2013).  

Compostos naturais presentes em frutos apresentam atividade antioxidante, função 

essa capaz de reduzir riscos de doenças crônicas não transmissíveis, combater o estresse 

oxidativo causado pelo ataque dos radicais livres e espécies reativas de oxigênio (ROS) no 

organismo animal, além de demostrar relativa atividade antimicrobiana que protege as plantas 

do ataque de microrganismos. No grupo desses compostos pode-se incluir carotenoides, 

vitamina C, compostos fenólicos (MOO-HUCHIN et al., 2015; GRACE et al., 2016).  
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Figura 2.2- Principais fatores que podem influenciar o acúmulo de metabólitos secundários 

nas plantas 

 

(Fonte: GOBBO-NETO; LOPES, 2007) 

O interesse pelos compostos bioativos é contínuo, tendo em vista os benefícios 

associados à manutenção da saúde humana. Entre os compostos de maior interesse estão 

fitoquímicos antioxidantes, tais como os compostos fenólicos. Eles atuam estabilizando ou 

desativando os radicais livres, evitando assim danos às estruturas celulares no organismo 

(PEREIRA, 2017). 

Os compostos fenólicos presentes na acerola, também são compostos de interesse, 

uma vez que aliados aos demais fitoquímicos como ácido ascórbico, antocianinas e 

carotenoides vão relacionar-se diretamente as respostas da atividade antioxidante 

(CARVALHO et al., 2017). Através da interação sinérgica resultarão no potencial 

antioxidante apresentado pelo fruto. Os benefícios dos fenólicos na prevenção da obesidade já 

foram relatados, pois, os mesmos promovem a oxidação da gordura corporal, reduzindo a 

absorção intestinal (MARQUES et al., 2016; AGUDELO et al., 2017; BARBA et al., 2017; 

REZENDE; NOGUEIRA; NARAIN, 2018). 

As antocianinas são compostos fenólicos, reconhecidos por apresentarem atividade 

antioxidante (PAULA et al., 2013) e são importantes pigmentos naturais, tornando-se um 

atrativo para utilização como corante alimentar (JOAQUÍN-CRUZ et al., 2015).  
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Os carotenoides, também são pigmentos naturais responsáveis pela coloração diversa 

dos frutos e hortaliças, sendo utilizados na prevenção de doenças pela ação antioxidativa, tem 

função pró-vitamina A. O nível do teor de carotenoide presente no vegetal pode variar entre 

os tipos de frutos e o grau de maturação (CARVALHO et al., 2014; BELWAL et al., 2018).  

O ácido ascórbico é um potente composto bioativo antioxidante presente naturalmente 

em alimentos de origem vegetal (laranja, goiaba, camu-camu, por exemplo), em especial, 

acerola. Os níveis variam entre espécies e tecidos vegetais, sendo que o acúmulo depende da 

relação entre a biossíntese e degradação e entre a redução e oxidação, situação que sofre 

alteração por parâmetros internos e externos a planta (HUANG; XU; DENG, 2014; LADO et 

al., 2015). Ele atua como antioxidante e aditivo alimentar (NASCIMENTO et al., 2018a) é 

regulador de processos como fotossíntese, crescimento das plantas e senescência. Serve de co-

fator para diversas enzimas e tem efeito sinérgico nas etapas de florescimento e frutificação 

de algumas árvores (EL-SAYED; EL-GAMMAL; SALAMA, 2014). 

O ser humano é incapaz de produzir ácido ascórbico, pois não possui a enzima de L-

glucono-1,4-lactona, devendo adquirir esse composto através da alimentação, principalmente 

de vegetais. A Food and Agriculture Organization (FAO, 2001) determina que a 

recomendação diária (RDA) de vitamina C adequada de ingestão é 90 mg/dia para homens e 

75 mg/dia para mulheres. As funções biológicas atribuídas ao ácido ascórbico no geral estão 

relacionadas à sua característica de atuar como agente redutor. Basicamente, desintoxica o 

organismo do peróxido de hidrogênio (H2O2), substância essa que é produzida durante 

situações de estresse (BELWAL et al., 2018). 

2.2.5. Aplicação do Infravermelho Próximo para avaliação de frutos 

Do ponto de vista do consumidor, em geral, o controle de qualidade no mercado de 

frutos e legumes é meramente visual, sendo observados aspectos simples como ausência de 

danos, maturação aparente, tamanho e cor uniforme. De fato, o setor de pós-colheita necessita 

do auxílio de ferramentas inovadoras que ajudem a identificar a qualidade do produto sem a 

necessidade de destruí-lo (BEGHI et al., 2018).  

Estudos vêm sendo realizados utilizando a metodologia do NIR aliado a quimiometria 

para ajudar a identificação e/ou quantificação de compostos, seja de natureza qualitativa ou 

quantitativa. Nesses trabalhos, a metodologia do NIR é comparada a métodos analíticos 
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convencionais. Inácio et al. (2013) avaliaram o teor de antocianinas em açaí e palmitero-

juçara usando o espectro infravermelho, concluindo que essa metodologia se mostrou 

eficiente para tal análise. Mariani et al. (2014) também investigaram o conteúdo de sólidos 

totais em jabuticaba, e afirmaram que a quimiometria se mostrava o melhor método para 

determinar tal parâmetro. Mariani et al. (2015) avaliaram o teor de antocianinas na jabuticaba, 

chegando a mesma conclusão dos autores anteriores. A firmeza e o teor de sólidos solúveis 

em uva já foram investigados também por NIR (BEGHI et al., 2015), o pH e a maturidade de 

lichia também (PU et al., 2016), e os resultados mostraram boas referências com os métodos 

convencionais. 

Viegas et al. (2016) avaliaram o teor de CFT e antocianinas totais utilizando 

espectroscopia de infravermelho próximo (NIR) em fruto de jambo (Syzygium malaccense). 

Os autores encontraram bons coeficientes de correlação e excelente precisão comparado aos 

métodos analíticos convencionais, sugerindo que a metodologia pode ser utilizada para 

determinar os teores dos compostos analisados.  

Guo, Ni, Kokot (2016) utilizaram a espectroscopia do NIR para a discriminação de 

espectros de amostras de frutos de jujuba (Zizyphus jujuba), quanto aos teores de CFT e 

atividade antioxidante total. Os modelos utilizados produziram os melhores resultados de 

previsão quantitativa ao comparar com os métodos de bancada. Assim, os autores reforçam 

que a espectroscopia NIR em conjunto com quimiometria, é uma técnica muito útil e rápida 

para a discriminação dos compostos em frutos jujuba. 

Olarewaju  et al. (2019) analisaram a casca de toranja “Marsh” quanto ao teor de 

bioativos (flavonóides e clorofila) durante o armazenamento refrigerado, afirmando que os 

modelos de calibração multivariada de forma não destrutiva (NIR) mostraram excelentes 

modelos para determinação dos parâmetros analisados (flavonóides totais, R
2
= 0,99 e 

clorofila b, R
2
 = 0,97).  

Técnicas e equipamentos instrumentais são constantemente desenvolvidos e/ou 

adaptados, possibilitando determinar analitos em concentrações cada vez mais baixas. Logo, o 

NIR se mostrou essa ferramenta de facilidade para auxiliar no controle de qualidade da 

indústria de frutos e pós-colheita, por esse avanço na confiabilidade dos equipamentos e dos 

softwares disponíveis. Portanto, esses métodos se mostram atrativos por apresentarem 
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versatilidade, flexibilidade, além da eficácia e riqueza das informações fornecidas 

(COZZOLINO et al., 2011). 

Os autores Malegori et al. (2017) investigaram o desempenho analítico de um 

dispositivo NIR de última geração (MicroNIR 1700), comparando  com o espectrômetro de 

bancada FT-NIR para estimar de maneira não destrutiva, acidez titulável e teor de ácido 

ascórbico em acerola durante o amadurecimento. O MicroNIR demonstrou ser um dispositivo 

portátil robusto para a aplicação de espectroscopia em campo, apesar do número reduzido de 

comprimentos de onda. Os resultados mostraram adequação dessa metodologia para o uso em 

campo, garantindo os parêmetros químicos em frutos de acerola. 

Para a obtenção das informações mais relevantes, são utilizados programas 

computacionais que aplicam ferramentas para classificar, discriminar e predizer as amostras. 

Dentre os softwares citados, está o MATLAB (Mathworks, Natick, Inc, USA). É importante 

observar casos em que os dados a serem modelados estejam representados por unidades de 

medidas diferentes, faz-se necessária a correção na etapa de pré-processamento. Para isso, são 

testados diversos pré-processamentos e tratamentos, como centrado na média, centrado na 

média com 1ª derivada, centrado na média com 2ª derivada. A escolha do modelo deve levar 

em consideração os menores valores dos erros de calibração e previsão (RMSEC e RMSEP, 

respectivamente), além da avaliação dos coeficientes de determinação (Rcal) dos conjuntos de 

calibração dos modelos (PEREIRA, 2017). 

Logo, o interesse na determinação dos compostos bioativos (teor de ácido ascórbico e 

compostos fenólicos totais) e da atividade antioxidante em acerola, motivou a realização desse 

estudo a partir da aplicação do NIR e das ferramentas quimiométricas (MALEGORI et al., 

2016; MALEGORI et al., 2017).  

 Materiais e métodos 2.3.

2.3.1. Aquisição dos frutos  

Os frutos de acerola foram adquiridas no mercado local de Natal, RN (Latitude: -

5,79448, Longitude: -35,211, 5° 47’ 40” Sul, 35° 12’ 40” Oeste) em dezembro de 2014 e 

janeiro de 2015. Frutos de acerola com tamanho homogêneo, cor uniforme, sem lesões ou 

doenças evidentes foram selecionados para este estudo. Foram utilizadas três estádios de 
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maturação para analisar os parâmetros ao longo de cada estádio (Figura 2.3). Cada amostra (n 

= 102) era representada por cinco frutos (característica semelhante, como tamanho e 

maturação). Os frutos de acerola foram agrupados e armazenados sob condições ambientais 

de 24 - 28 °C, umidade 60-80% antes das medidas espectrais do NIR. Primeiramente foram 

realizadas as leituras espectrais (NIR, não destrutivo, nas dependências do NUPLAM), em 

seguida as amostras eram levadas ao laboratório de Engenharia de Alimentos, onde foram 

maceradas e extraído sua polpa para a realização dos métodos convencionais (destrutivos), 

descritos na sequência a seguir. 

Figura 2.3 – Acerolas utilizadas no estudo.  

 

A – Último estádio de maturação, B – Fruto maduro, C- Fruto amadurecendo, com pontos verdes na 

casca (Fonte: AUTORA) 

2.3.2. Métodos de referência  

2.3.2.1.  Ácido ascórbico 

O método para a determinação do ácido ascórbico seguiu o procedimento titulométrico 

modificado e descrito por Oliveira, Godoy e Prado (2010) com base na metodologia padrão da 

AOAC (AOAC 967.21), utilizando como indicador 2,6-di-clorofenol-indofenol (DCFI). Um 
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total de 0,5 g de amostra foi adicionado a 50 mL de ácido metafosfórico e agitado durante 3 

minutos. A solução foi usada para titular uma mistura de 2 mL de DCFI e 18 mL de água 

destilada. O ponto final da titulação foi determinado quando a solução padrão e o titulante 

alcançaram a mesma cor. Os resultados foram expressos em mg por 100 g de amostra 

(mg/100 g). Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

2.3.2.2. Compostos fenólicos totais 

O conteúdo fenólico total foi determinado usando o reagente Folin-Ciocalteau 1N 

(FUJITA et al., 2013). A absorbância foi medida em 750 nm (modelo Genesys 10s VIS 

Spectrophotometer, EUA) e usada para construir curva de calibração com ácido gálico 

(concentrações variando de 10  μg/mL a 200 μg/mL) como padrão. Os resultados foram 

expressos como equivalente de ácido gálico (GAE) por 100 g de amostra (mg GAE eq/100 g). 

2.3.2.3. Atividade antioxidante 

A atividade antioxidante foi avaliada pelo ensaio do 2,2-difenil-1-picrilhidrazil 

(DPPH) segundo Duarte-Almeida et al. (2006) com modificações. Este ensaio foi realizado 

usando 200 µL de solução de DPPH (40 mg/mL) e 40 µL de extrato de amostra em 

microplacas de 96 poços (TPP, Trasadingen, Sui) e deixado no escuro durante 25 minutos. A 

absorbância foi lida a 517 nm em leitor de microplacas (Thermoplate Reader, Bio-Rad 

Laboratories, Hercules, EUA). Uma curva de calibração foi construída usando soluções 

Trolox metanólicas (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-carboxílico) (Sigma-

Aldrich). Os resultados foram expressos como equivalentes de Trolox (TE) por grama de 

amostra (μmol TE/g). 

2.3.3. Propriedades morfológicas 

As características morfológicas dos frutos (valores médios de peso, diâmetro,) foram 

avaliadas. O peso dos frutos foi medido em balança analítica, enquanto o diâmetro médio foi 

determinado usando paquímetro digital (INSIZE, 0-200 mm/0-8”, modelo n° 1112-200, Ohio, 

EUA).  
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2.3.4. Medidas de refletância difusa no infravermelho próximo (FT-NIR) 

Os espectros foram adquiridos utilizando espectrofotômetro (FT-NIR, modelo MPA®, 

Bruker, Alemanha, Figura 2.4), equipado com esfera de integração, compartimento de 

amostras líquidas e sonda. A região utilizada para os espectros foi de 4000 a 10000 cm
-1

 ou 

1000 – 2400 nm, com intervalo de 8 cm
-1

, e cada um destes, obtido através da média de 32 

escaneamentos. O tempo necessário para atingir uma medição espectral foi de 30 segundos. 

Foram feitas três leituras espectrais em posições diferentes do fruto, sendo duas em torno do 

diâmetro e uma na parte inferior. O valor médio dos três diferentes locais de medição 

espectral em cada fruto foi armazenado e o espectro médio foi calculado para cada amostra. 

Para calibrar o equipamento foi utilizado espectro de politetrafluoretileno (PTFE) acoplado ao 

próprio equipamento. 

 

Figura 2.4 – Equipamento de Infravermelho próximo usado no estudo.  

 

(Fonte: AMORIM, 2018) 
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2.3.5. Análise quimiométrica 

O pré-tratamento dos dados e a construção dos modelos quimiométricos foram 

conduzidos no software MATLAB versão R2014a (Math-Works, Natick, MA, EUA). Foram 

feitas comparações entre a análise de regressão PLS variando o pré-processamento: primeira e 

segunda derivadas com diferentes larguras de janelas (371 pontos), correção de dispersão 

multiplicativa (MSC) e suavização de Savitzky-Golay (SG) (371 pontos). O PLS é um 

método de regressão baseado na covariância máxima entre a matriz espectral e o vetor de 

resposta (NICOLAÏ et al., 2007; PEDRO; FERREIRA, 2007) considerando o número de 

variáveis latentes (VL) definidas como o número de fatores que explicam o modelo. Para 

gerar os modelos de predição para o teor de ácido ascórbico, as amostras foram agrupadas em 

dois conjuntos: 70% (n = 72) de amostras para calibração e 30% (n = 30) para validação 

externa, utilizando o algoritmo de Kennard-Stone (KENNARD & STONE, 1969). 

Algoritmos de seleção de variável (mínimos quadrados parciais por intervalo – iPLS e 

algoritmo genético - GA) foram usados para otimizar modelos de PLS selecionando variáveis 

com informações mais relevantes. Os resultados previstos para os modelos de calibração 

desenvolvidos por PLS usando as regiões espectrais selecionadas por iPLS e GA foram 

comparados com os encontrados por PLS usando toda a região. A exatidão do modelo de 

calibração foi descrita pelo coeficiente de determinação para a calibração (R
2
c) e conjunto de 

dados de validação (R
2
p), erro quadrático médio de validação cruzada (RMSECV) e erro 

quadrático médio de predição (RMSEP). Além disso, calculou-se a razão de predição para 

desvio (RPD), dividindo o desvio padrão (DP) pelo RMSEC ou RMSEP (VIEGAS et al., 

2016). Resultados de RPD abaixo de 1,5 indicam que a calibração não é útil. Valores de RPD 

superiores a 2 indicam que previsões quantitativas são possíveis. A detecção de outliers foi 

conduzida para melhorar a precisão do modelo, removendo amostras com valores extremos e 

alta influência no modelo, e eliminando resíduos não modelados nas respostas dos dados 

espectrais e vetores. Uma região de confiança da articulação elíptica (EJCR) foi calculada 

para avaliar a inclinação e o intercepto para a regressão de referência em um intervalo de 

confiança de 95%. Finalmente, a validação de um método analítico demonstra se ele cumpre 

sua finalidade. Portanto, alguns números de mérito como seletividade, sensibilidade, 

sensibilidade analítica, precisão, exatidão, limite de detecção, limite de quantificação foram 

determinados. 
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 Resultados e discussão 2.4.

Na Tabela 2.1 estão apresentadas as características morfológicas dos frutos de acerola, 

os valores mínimo, médio e máximo para os parâmetros peso, diâmetro, ácido ascórbico, 

compostos fenólicos totais e atividade antioxidante, obtidos pelos métodos convencionais.  

Tabela 2.1 – Teor de ácido ascórbico, compostos fenólicos totais, atividade antioxidante 

determinados pelos métodos convencionais e características morfológicas da acerola.  

Parâmetro N Min Máx Média DP 

AA (mg/100 g) 102 1190,65 2187,06 1833,57 374,56 

CFT (mg/100 g) 102 1519,97 4502,63 2869,94 63,27 

Atividade 

antioxidante 

(µmol TE/g) 

102 27,12 30,60 29,02 0,78 

Diâmetro (mm) 102 10,1 25,5 19,1 3,0 

Peso (g) 102 1,5 8,2 4,2 1,4 

AA: Ácido ascórbico; CFT: Compostos fenólicos Totais; N: número de amostras; Mín: mínimo; Máx: máximo; 

DP: desvio padrão.  

 

Na Figura 2.5 está demonstrado o espectro de absorção de acerola medido de todas as 

amostras na região entre 1000 e 2400 nm. Compensações de base e viés consistentes estavam 

presentes. Estas são características comuns nos espectros NIR adquiridos por técnicas de 

refletância difusa. Como pode ser visto na Figura 2.5, os espectros são dominados pelo 

espectro de água com três bandas harmônicas das ligações OH a 1070 e 1450 nm, 

respectivamente, e uma banda de combinação a 1940 nm. O pico a 1190 nm corresponde à 

segunda e terceira regiões harmônicas de CH, associadas ao açúcar. Além disso, o açúcar 

provavelmente influencia o pico em 1700 nm. A absorção a 1170 - 1180 nm corresponde ao 

segundo grupo metileno harmônico e a 1410 nm representa as bandas de combinação do 

grupo metileno presente no ácido ascórbico. Em 1890 - 1950 nm ocorre a absorção de ácido. 
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Como o ácido ascórbico é um dos principais constituintes presentes na acerola, essas 

absorções podem ser observadas no espectro de NIR. 

 

Figura 2.5 – Espectro NIR bruto (1000-2400 nm) de acerola in natura 

 

Inicialmente, foram desenvolvidos modelos utilizando o método de regressão PLS e os 

algorítimos de seleção de variáveis (iPLS e GA) para assim, predizer de forma não destrutiva 

o ácido ascórbico em frutos de acerola intactos. Como alguns comportamentos sistemáticos 

(compensações de linha de base) são características indesejáveis observadas nos espectros, os 

dados originais foram transformados. Foram utilizadas ferramentas de pré-tratamento 

espectrais que visam obter o máximo de informações possíveis e auxiliar na redução dos 

ruídos instrumentais (AMORIM, 2018). Foi utilizado a suavização SG, correção de 

espalhamento multiplicativo (MSC) e derivados de primeira e segunda ordem de SG. Os 

resultados para os modelos PLS, iPLS-PLS e GA-PLS, variando o método de processamento, 

são apresentados na Tabela 2.2. 
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Tabela 2.2 – Conjuntos de calibração e predição para ácido ascórbico (mg/100g) em acerola 

usando os espectros FT-NIR e PLS, PLS-iPLS e GA-PLS. 

Modelo Comprimento 

de onda (nm) 

Pré-

tratamento 

espectrais 

Calibração Predição 

R²c RMSECV R
2
p RMSEP RPD VL 

PLS 1553 2ª derivada 

5 pontos 

0,88 395,7 0,17 351,5 1 9 

PLS 1555 MSC         

1ª derivada 

3 pontos 

0,91 402,4 0,2 355,2 1 8 

PLS 1555 MSC         

2ª derivada 

3 pontos 

0,93 510,1 0,19 358,8 1 8 

iPLS-

PLS 

148 MSC         

1ª derivada 

9 pontos  

0,73 518,9 0,16 338 1,1 8 

iPLS-

PLS 

297 MSC         

2ª derivada 

3 pontos  

0,98 477,7 0,12 365,3 1 8 

GA-

PLS 

436 MSC         

2ª derivada 

5 pontos 

0,98 22,9 0,54 46,3 1,6 12 

GA-

PLS 

429 MSC         

2ª derivada  

3 pontos 

0,97 248,22 0,53 268,5 1,4 14 

PLS: mínimos quadrados parciais; iPLS: mínimos quadrados parciais por intervalo; GA: algoritmo genético; 

MSC: correção de dispersão multiplicativa; RMSECV: erro quadrático médio da validação cruzada; RMSEP: 

erro médio quadrático de predição; RPD: razão de previsão para desvio; VL: variável latente. 

 

Para encontrar o melhor modelo, foram considerados alguns critérios desejáveis, como 

baixo RMSEP, baixo RMSECV, alto coeficiente de determinação para calibração (R
2
c) e 

predição (R
2
p), número relativamente baixo de VL para evitar a inclusão de ruído no modelo, 

e valores de RPD altos. Onde o RPD é calculado como a razão entre o desvio padrão dos 

valores de referência (DP) e o erro padrão de previsão (RMSEP).  

Como pode ser visto na Tabela 2.2, os modelos PLS e iPLS-PLS demonstraram baixa 

capacidade preditiva, apesar de boa similaridade entre os erros de calibração e validação 

terem sido observados. Os valores de RPD foram baixos em todos os modelos. Os modelos 
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GA-PLS apresentaram melhor capacidade preditiva em comparação ao modelo PLS e iPLS-

PLS. Modelos razoáveis de ácido ascórbico, com RMSEP = 46,3 mg/100 g e R
2
c e R

2
p iguais 

a 0,98 e 0,54, respectivamente, foram obtidos utilizando um modelo GA-PLS em 

comprimento de onda 436 nm e 12 variáveis latentes. No entanto, o RPD = 1,6 ainda é 

considerado insuficiente. Embora o RPD não inclua outros parâmetros estatísticos do modelo 

de regressão, como variáveis latentes ou erro de calibração, um índice mais complexo seria 

desejado para a avaliação da qualidade ou robustez dos modelos de regressão.   

O modelo GA-PLS com pré-processamento de segunda derivada foi otimizado pela 

eliminação de amostras que apresentaram comportamento anômalo, resíduos elevados não 

modelados para a concentração de ácido ascórbico ou dados espectrais (FT-NIR). Para 

amostras de validação, os testes outlier (valores discrepantes) foram baseados em influências 

extremas e resíduos espectrais. A Tabela 2.3 apresenta os resultados para eliminação de 

outliers e os valores de RMSECV, RMSEP, R
2
c, R

2
p e RPD para os modelos GA-PLS. O 

melhor modelo foi obtido utilizando 14 variáveis latentes, nas quais 3 e 15 amostras foram 

excluídas devido a resíduos extremos não modelados no conjunto de calibração e predição, 

respectivamente. Para este modelo, o RMSECV foi de 22,9 mg/100 g, o RMSEP de 46,3 

mg/100 g e RPD foi 8,0. Na Figura 2.6 está demonstrada a correlação entre a concentração do 

ácido ascórbico medida na acerola intacta e aquelas previstas pelo melhor modelo baseado na 

espectroscopia NIR. O maior valor de RPD obtido para o modelo GA-PLS após a detecção de 

outliers mostrou que uma quantificação precisa do ácido ascórbico na acerola poderia ser 

obtida. A linha diagonal preta mostra a tendência do resultado ideal, ou seja, quanto mais 

próximo forem os pontos da linha, melhor a correlação e ajuste do modelo (AMORIM, 2018). 

Percebe-se que para a análise de ácido ascórbico os grupos (calibração e validação) se 

aproximaram do ideal.  
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Tabela 2.3 – Resumo das estatísticas para os conjuntos de calibração e previsão para ácido 

ascórbico (mg/100 g) em acerola usando os espectros FT-NIR para diferentes modelos GA-

PLS (2ª derivada) após a detecção de outliers. 

 Calibração       Predição    

Modelo R
2
c RMSECV Amostras 

excluídas 

RMSEP R
2
p RPD Amostras 

excluídas 

 

GA-PLS 

9 VL 

0,99 20,7 4 106,2 0,85 3,5 9  

GA-PLS 

10 VL 

0,99 20,7 4 101,3 0,86 3,6 10  

GA-PLS 

12 VL 

0,99 20,7 4 83,3 0,93 4,4 15  

GA-PLS 

14 VL 

0,98 22,9 3 46,3 0,96 8 15  

PLS: mínimos quadrados parciais; GA: algoritmo genético; RMSECV: erro quadrático médio 

da validação cruzada; RMSEP: erro médio quadrático de predição; RPD: razão de previsão 

para desvio; VL: variável latente. 
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Figura 2.6 – Concentração medida pelo método convencional e predita pelo modelo GA-PLS 

após o segundo pré-tratamento derivativo para o teor de ácido ascórbico (mg/100 g) em 

acerola. 

 

(●) conjunto de calibração e (●) conjunto de previsão 

 

Com base nos resultados para o melhor modelo GA-PLS apresentado na Tabela 2.3, os 

parâmetros estimados de interceção e inclinação, respectivamente, foram comparados com 

valores de 0 e 1 usando o teste de região de confiança de articulação elíptica (EJCR), neste 

caso usando um ajuste de mínimos quadrados ordinários (OLS). Esse teste é feito para a 

obtenção de mais informações a respeito da precisão do modelo. A Figura 2.7 mostra a elipse 

correspondente às amostras de validação (Tabela 2.3) que contêm o ponto teórico (a = 0, b = 

1), indicando que o viés está ausente para o modelo GA-PLS otimizado. A presença de viés 

relevante foi testada com os resultados de previsão para as amostras de validação pelo teste t. 

Os resultados mostraram que o viés incluído no modelo não foi significativo, uma vez que o 

valor de t obtido 0,0831 foi menor que o valor crítico de 2,14 dentro de um nível de confiança 

de 95%. 
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Figura 2.7 – Regiões de confiança da articulação elíptica (EJCR) para o teor de ácido 

ascórbico previsto em amostras de acerola. 

 

Na Tabela 2.4 são apresentadas as figuras de mérito (FOM) avaliadas para o método 

otimizado. Os valores de precisão representados por RMSECV e RMSEP revelaram que os 

valores estimados do modelo multivariado exibiram boa concordância com o método 

convencional, utilizado como referência. A precisão, no nível de repetibilidade, foi avaliada 

analisando cinco amostras/dez réplicas por amostra, com as medidas registradas no mesmo 

dia. Resultados aceitáveis foram observados para sensibilidade, considerando o intervalo 

analítico de cada modelo. Uma relação direta com os erros de predição não foi detectada para 

a relação sinal-ruído, que aparentemente foi baixa. Estes resultados sugerem que os valores 

estimados de LD e LQ podem ser otimistas. 
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Tabela 2.4 – FOM (figuras de mérito) para o modelo GA-PLS de melhor desempenho para o 

ácido ascórbico (mg/100 g). 

FOM Ácido ascórbico (mg/100 g) 

RMSEC 22,9 

RMSEP 46,3 

  
  0,98 

  
  0,96 

RPD
 8,0 

Precisão 11,6 

SEN 1,5598x10
-6

 

SEL 0,047 

LD 1,1397x10
3
 

LQ 3,7989x10
3
 

S/N 4,83 

FOM: figura de mérito; RMSEC: erro quadrático médio de calibração; RMSEP: erro médio quadrático de 

predição; RPD: razão de previsão para desvio; SEN: sensibilidade; SEL: seletividade; LD: limite de detecção; 

LQ: limite de quantificação; S/N: relação sinal-ruído. 

 

Para o conteúdo fenólico total e atividade antioxidante, foram aplicados os modelos 

iPLS-PLS e GA-PLS variando o pré-processamento. A Tabela 2.5 resume os números de 

mérito obtidos para esses modelos. Valores relativos mais elevados de RMSECV e RMSEP 

foram encontrados para estes parâmetros, indicando que o desempenho preditivo não foi tão 

bom em comparação a determinação de ácido ascórbico. A Figura 2.8 representa os valores 

medidos versus preditos para os melhores modelos em conteúdo fenólico total e atividade 

antioxidante. Como pode ser visto, a correlação entre estes valores é muito menor do que para 

o ácido ascórbico (Figura 2.6), e um viés considerável é observado no conjunto de previsão. 
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Tabela 2.5 – Resumo das estatísticas para os conjuntos de calibração e predição para 

determinação dos compostos fenólicos totais (mg AGE eq/100g) e atividade antioxidante 

(µmol TE/g) usando iPLS-PLS e GA-PLS. 

Modelo Comprimento 

de onda (nm) 

Pré-

tratamento 

espectral 

Calibração Predição 

R
2
c RMSECV VL RMSEP RPD R

2
p 

iPLS-PLS 

(CFT) 

1500 SG 

suavização 

0,21 378,2 4 317,8 0,4 0,22 

1500 1ª derivada  0,35 361,9 4 276,0 0,8 0,39 

1500 2ª derivada 0,39 364,4 4 344,7 0,7 0,14 

1500 MSC 0,29 362,9 4 282,0 0,7 0,38 

GA-PLS 

(CFT) 

19 SG 

suavização 

0,20 376,2 4 316,4 0,4 0,25 

21 1ª derivada 0,23 372,8 3 284,2 0,6 0,41 

21 2ª derivada 0,21 392,2 3 299,3 0,5 0,30 

22 MSC 0,28 366,1 4 669,1 0,1 0,01 

iPLS-PLS 

(Atividade 

antioxidante) 

1500 SG 

suavização 

0,22 0,81 4 0,82 0,3 0,02 

1500 1ª derivada  0,25 0,82 4 0,84 0,4 0,004 

1500 2ª derivada 0,41 0,82 4 0,88 0,4 0,02 

1500 MSC 0,21 0,83 4 0,84 0,3 0,002 

GA-PLS 

(Atividade 

43 SG 

suavização 

0,22 0,81 4 0,82 0,3 0,02 
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CFT: teor fenólico total; PLS: mínimos quadrados parciais; iPLS: mínimos quadrados parciais por intervalo; 

GA: algoritmo genético; SG: suavização de Savitzky-Golay; MSC: correção de dispersão multiplicativa; 

RMSECV: erro quadrático médio da validação cruzada; RMSEP: erro médio quadrático de predição; RPD: razão 

de previsão para desvio; VL: variável latente. 

  

antioxidante) 
34 1ª derivada 0,20 0,84 4 0,82 0,3 0,01 

37 2ª derivada 0,14 0,91 4 0,84 0,3 0,01 
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Figura 2.8 – Compostos fenólicos totais (CFT) (A) medido versus predito usando iPLS-PLS 

com pré-tratamento da 1ª derivada; (B) Atividade antioxidante medida versus predita usando 

GA-PLS e suavização SG como pré-tratamento 

 

 

(●) conjunto de calibração; e (●) conjunto de previsão.  

AGE – ácido gálico equivalente; TE – trolox equivalente; BU – base úmida. 
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Comparado a metodologia não destrutiva (NIR) aos métodos convencionais 

(destrutivos) não houve um bom ajuste pelos modelos testados. No entanto, o erro percentual 

relativo na predição ajustada para os melhores modelos em conteúdo fenólico total (9,4% 

usando iPLS-PLS com 1ª derivada como pré-processamento) e atividade antioxidante (2,8% 

usando GA-PLS com SG como pré-processamento) as determinações foram menores que 

10%, potencial de sugestão da NIRS para a determinação desses parâmetros. Com isso 

percebe-se que apesar da simplicidade do método (NIR) as informações extraídas podem ter 

sido insuficientes (PEREIRA, 2017), para a análise dos teores de fenólicos e da atividade 

antioxidante na acerola. Uma hipótese para esse comportamento é a proximidade entre os 

resultados, mostrando concentração limitada (faixa de 2000 a 4000 mg AGE/100 g para CFT 

e 27,5 a 30,5 µmol TE/g para atividade antioxidante) para esses parâmetros. 

 Conclusão parcial 2.5.

Um método baseado em NIRS e calibração multivariada foi desenvolvido para estimar 

as categorias de qualidade de frutos de acerola, a saber, teor de ácido ascórbico, conteúdo 

fenólico total e atividade antioxidante. Os espectros coletados na faixa de comprimento de 

onda de 1000-2400 nm foram analisados pelos métodos PLS, iPLS e GA-PLS combinados 

com diferentes pré-tratamentos espectrais. A melhor combinação para a determinação do teor 

de ácido ascórbico, baseada no desempenho de predição, foi o método GA-PLS com pré-

tratamento espectral de 2ª derivada, com RMSECV = 22,9 mg/100 g, RMSEP = 46,3 mg/100 

g, RPD = 8,0, R²c = 0,98 e R²p = 0,96. Além disso, o conteúdo fenólico total e a atividade 

antioxidante (por meio do ensaio DHHP) também foram estimados com base nos espectros 

NIR do fruto de acerola intacto. Foram obtidas previsões de RMSEP de 276,0 mg AGE 

eq/100 g BU para conteúdo de fenólicos totais e RMSEP de 0,82 µmol TE/g BU para 

atividade antioxidante usando iPLS-PLS e GA-PLS, respectivamente.  

Os melhores modelos da determinação do ácido ascórbico foram comparados aos 

métodos convencionais (destrutivos) e não houve diferença significativa ao intervalo de 

confiança de 95%. Os valores de exatidão, precisão e outras figuras de mérito indicam que o 

modelo NIRS para determinação de ácido ascórbico em acerola in natura é uma alternativa 

analítica rápida e confiável em substituição a medições titulométricas. No entanto, não houve 

bom ajuste para as análises de CFT e atividade antioxidante. E como sugestão para estudos 

futuros a utilização de grau de maturação mais distinto entre as amostras.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 – Polpa e resíduo de acerola 
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3. POLPA E RESÍDUO DE ACEROLA (Malpighia emarginata) LIOFILIZADA: 

ATRIBUTOS FÍSICO-QUÍMICOS, CONTEÚDO FITOQUÍMICO E 

ESTABILIDADE DURANTE O ARMAZENAMENTO. 

 

No Capítulo 3 são apresentados e discutidos o processo de liofilização aplicado à polpa e 

resíduo de acerola, com e sem a presença do coadjuvante de secagem, goma arábica. O 

capítulo mostra também os resultados da caracterização físico-química, fitoquímica e a 

estabilidade ao longo de 120 dias de armazenamento dos produtos liofilizados. Os resultados 

obtidos nesta etapa foram organizados em formato de artigo e publicados no periódico 

Journal of Food Industry - ISSN 1948-545X, 2017, Vol. 1, No. 1, sob o título “Freeze dried 

acerola (Malpighia emarginata) pulp and pomace: physicochemical attributes, 

phytochemical content and stability during storage”. O artigo, conforme publicado, encontra-

se no Apêndice B e pode ser acessado a partir do endereço eletrônico DOI: 

http://dx.doi.org/10.5296/jfi.v1i1.11795 

  

 Objetivos 3.1.

O objetivo deste estudo foi investigar as propriedades físico-químicas e bioativas da 

polpa e resíduo de acerola liofilizada com e sem goma arábica após a estocagem ao longo de 

120 dias a 4 °C e 25 °C (analisados periodicamente nos tempos 0, 7, 15, 30, 60, 90 e 120 

dias). Para este propósito, foram selecionados para análise compostos biologicamente ativos, 

como ácido ascórbico, antocianinas e compostos fenólicos totais, bem como a atividade 

antioxidante.  

 

 Revisão bibliográfica 3.2.

3.2.1. Desidratação de frutos 

A desidratação de frutos é um dos métodos de conservação mais utilizados na 

tecnologia de alimentos (ENGEL et al., 2016). A qualidade do produto seco é determinada 

pelo tipo e condições da secagem (RUDY et al., 2015), mas de maneira geral, o processo de 

remoção da água torna o produto mais estável microbiologicamente, além de facilitar as 

etapas de transporte e armazenamento (ISHWARYA; ANANDHARAMAKRISHNAN; 
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STAPLEY, 2015). Os métodos utilizados na desidratação, em sua maioria, utilizam calor 

como fonte de evaporação do líquido presente. Isso pode prejudicar os compostos bioativos, 

muitos deles termossensíveis. Porém, a liofilização promove a desidratação por sublimação da 

água presente no alimento, reduzindo essas perdas, sendo por isso considerado um método de 

escolha para manutenção das características originais em alimentos (RIBEIRO; COSTA; 

AFONSO, 2016). Essa tecnologia foi utilizada no presente estudo e é discutida a seguir. 

3.2.1.1. Liofilização 

Um fator a ser considerado no processo de secagem por liofilização é o econômico, 

pois essa tecnologia apresenta custo mais elevado quando comparado a outros processos de 

desidratação (PROSAPIO; NORTON, 2017). No entanto, a liofilização é recomendada para 

substâncias termosensíveis (PARK et al., 2015), pois é uma técnica capaz de promover menor 

impacto térmico ao produto quando comparado a outros processos de secagem (ISHWARYA; 

ANANDHARAMAKRISHNAN; STAPLEY, 2015). O impulso para o desenvolvimento de 

produtos liofilizados aconteceu no período da Segunda Guerra Mundial, quando estudos 

foram realizados sobre a aplicação dessa técnica em alimentos especiais (TERRONI et al., 

2013).  

A atuação da baixa pressão e temperatura sob a qual a água é removida no decorrer do 

processo de liofilização são também responsáveis por manter as características nutritivas do 

alimento, principalmente os termolábeis. Destaque especial é dado para as vitaminas, que 

ficam mais protegidas das reações de degradação, sejam elas enzimáticas ou oxidativas (FIB, 

2013; RADZIEJEWSKA-KUBZDELA; BIEGAŃSKA-MARECIK, 2015). A desidratação 

por liofilização envolve primeiramente a fase de congelamento. Em seguida na câmara de 

vácuo do liofilizador, os cristais de gelo formados são sublimados, ou seja, passam do estado 

sólido diretamente para o estado de vapor. A exigência dessa mudança de estado é a 

manutenção da pressão de vapor e temperatura abaixo do ponto triplo da água (0,6 kPa e 0,01 

°C), de acordo com a Figura 3.1 (ISHWARYA; ANANDHARAMAKRISHNAN; STAPLEY, 

2015).  

Os produtos desidratados por liofilização apresentam características particulares como 

alta higroscopicidade e porosidade, estrutura quebradiça, além de ótima capacidade de 

reidratação. No entanto, esse processo mantém boa parte dos nutrientes presentes, o que torna 

interessante o uso dessa tecnologia quando se deseja conservar os compostos bioativos que 
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são sensíveis ao calor (PARK et al., 2015; BARBOSA et al., 2015; RIBEIRO; COSTA; 

AFONSO, 2016).   

Figura 3.1 – Diagrama de fases da água. 

 

 (Fonte: ISHWARYA; ANANDHARAMAKRISHNAN; STAPLEY, 2015). 

 

Apesar de não ser obrigatório o uso de coadjuvantes de secagem na liofilização, alguns 

trabalhos têm mostrado os benefícios da utilização dos mesmos. Por exemplo, a maltodextrina 

pode ser usada no processo de liofilização para melhorar a viscosidade da amostra, atuando 

como barreira para o oxigênio de forma a melhorar a solubilidade da amostra liofilizada 

(CEBALLOS; GIRALDO; ORREGO, 2012; OLIVEIRA et al., 2015; FONGIN et al., 2017). 

Além disso, os coadjuvantes ajudam a aumentar a temperatura de transição vítrea (Tg) das 

amostras em pó. Isso ajuda a controlar o efeito da pegajosidade nas amostras desidratadas. 

Dentre os fatores que afetam a Tg está à água que influencia os demais constituintes, como 

açúcares e fibras. A Tg dos açúcares dos frutos é o fator responsável pelas mudanças de fases 

que podem ocorrer em tecidos quando a amostra apresenta baixo teor de umidade (DAZA et 

al., 2016; KUCK; NOREÑA, 2016; FONGIN et al., 2017). Alguns autores utilizaram a 

combinação dos coadjuvantes comparando a atuação dos mesmos com um único tipo no 

processo de microencapsulação por liofilização (REZENDE; NOGUEIRA; NARAIN, 2018). 
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O coadjuvante, adjuvante ou material de parede é o aditivo utilizado nos processos de 

secagem, geralmente na atomização ou fluidização, com o objetivo de facilitar o processo, 

reduzindo a pegajosidade da amostra. Sua escolha acontece em função das propriedades do 

composto ativo a ser encapsulado ou preservado e do método de secagem a ser utilizado. 

Além disso, deve atender requisitos tais como apresentar baixa higroscopicidade, não ser 

reativo com o material encaspulado, possuir características de liberar facilmente o composto 

ativo, não ser tóxico e ser preferencialmente solúvel (OLIVEIRA et al., 2013; 

CAVALCANTE et al., 2017; SILVA, 2017). 

A preservação das características originais do produto liofilizado, como sabor, flavor, 

textura, cor e atividade bioativa estão diretamente relacionadas ao processo bem conduzido 

(FONGIN et al., 2017). A finalidade é preservar as características originais dos produtos, ou 

seja, com perdas mínimas. Alguns autores já realizaram estudos com resíduos de frutos 

liofilizados e observaram a manutenção de teores significativos de compostos antioxidantes 

(MOO-HUCHIN et al., 2015), o que justifica o interesse em estudar a importância dos 

coadjuvantes de secagem para a liofilização. 

Oberoi e Sogi (2015) desidrataram melancia pelo método de spray drying e 

liofilização utilizando diferentes concentrações de maltodextrina e afirmaram que a 

maltodextrina foi um auxiliar eficaz na secagem. Os autores perceberam que o aumento da 

concentração de maltodextrina (3, 5, 7 e 10%), permitiu a redução do teor de umidade de 

ambos os pós.  Como visto, os métodos de desidratação ajudam a preservar os compostos 

bioativos através da remoção da umidade com a adição de adjuvantes. A remoçã da umidade 

concentra os bioativos, mas na maioria das vezes ocasiona perdas que são minimizadas na 

liofilização.  

3.2.2. Preservação de compostos bioativos em frutos desidratados 

A degradação dos compostos bioativos e a perda da atividade antioxidante em frutos 

está diretamente relacionada ao tempo e temperatura de secagem aplicada no processo. 

Portanto, a escolha da tecnologia de desidratação adequada para cada alimento deve levar em 

consideração aspectos-chave, como eficiência, perdas e custo (PROSAPIO; NORTON, 2017; 

REIS et al., 2017). Realmente, a estrutura dos vegetais é facilmente prejudicada no decorrer 

do processamento. Consequentemente geram produtos secos com qualidade comprometida. 

Portanto, é importante conhecer as alterações estruturais dos alimentos durante o processo, 



Capítulo 3  55 

 

Francisca Pereira de Moraes  Dezembro/2018 

pois possibilita o entendimento do mecanismo de atuação e permite melhorar a qualidade do 

produto final, além de induzir a realização de estudos futuros que ajude a desenvolver e 

otimizar as tecnologias produtivas (BARBOSA et al., 2015).  

Moo-Huchin et al. (2015) avaliaram cascas de maçã e caju (vermelho e amarelo) 

liofilizadas quanto ao potencial antioxidante, teor de vitamina C e presença de ácidos 

fenólicos. Concluíram que a liofilização permitiu a retenção de teores elevados desses 

compostos, além de terem sido identificado seis ácidos fenólicos (ferúlico, cafeico, sinápico, 

gálico, elágico e miricetina) nas amostras liofilizadas. Isso demonstra que as cascas 

liofilizadas dos frutos analisados são fontes potenciais de antioxidantes para uso nas indústrias 

alimentícia e farmacêutica. 

Ramírez, Giraldo e Orrego (2015) avaliarm a estabilidade dos polifenóis em frutos 

desidratados por spray drying e liofilizados com adição de maltodextrina e goma arábica. Os 

autores concluíram que foi possível obter elevada retenção de polifenólis pelo método de 

liofilização. 

Cheng et al. (2017) estudaram os efeitos do tempo de estocagem e temperatura sobre o 

conteúdo polifenólico e características qualitativas do pó de bayberry (Myrica rubra) 

liofilizado e seco por atomização. Os resultados mostraram que a retenção de polifenóis totais, 

ácido gálico, ácido protocatecuico, cianidina-3-o-glicosídeo e antocianinas em bayberry 

liofilizado foi, na maioria dos casos, superior ao apresentado pelos pós secos por atomização 

armazenados pelo mesmo período.  

Nessa perspectiva percebe-se que além da manutenção da qualidade após a 

desidratação, também é preciso avaliar a manutenção dessa qualidade ao longo do 

armazenamento. Portanto a estabilidade e condições de armazenamento serão dicutidos a 

seguir.  

3.2.3. Estabilidade e condições de armazenamento 

Geralmente os compostos bioativos são sensíveis aos fatores externos, como 

temperatura, luz, oxigênio, umidade, entre outros (REIS et al., 2017). O interesse em 

acompanhar o comportamento dos produtos desidratados ao longo do armazenamento e 

avaliar o impacto da temperatura na manutenção das características físico-químicas e 

bioativas motiva constantemente mais pesquisas sobre o tema. Não basta só determinar a 

influência das tecnologias de conservação, é preciso também analisar a viabilidade até o prazo 
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do consumo (SILVA; PERRONE, 2015; CORREIA et al., 2017; DOBSON et al., 2017; REIS 

et al., 2017)  

Reis et al. (2017) avaliaram a melhor temperatura (60, 70 e 80 °C) de secagem (estufa 

de circulação e renovação de ar) para obtenção de farinha de acerola de alta qualidade, que 

mantivesse os parâmetros físico-químicos ao longo do armazenamento de 75 dias a 25 °C. Os 

autores concluíram que a temperaratura de 70 °C permitiu melhor retenção das características 

nutricionais e maior estabilidade.  

Correia et al. (2017), desidrataram mirtilo utilizando quatro matrizes de polifenol-

proteína: farinha de trigo, farinha de grão de bico, farinha de coco e proteína isolada de soja 

comparando os métodos secagem (spray drying, estufa a vácuo e liofilização). Os autores 

concluíram que as amostras desidratadas por spray drying e adição da proteína apresentaram 

melhor estabilidade que as amostras desidratadas por liofilização, tanto na temperatura de 4 

°C, quanto de 20 °C ao longo das 16 semanas de armazenamento. Oliveira et al. (2015) 

avaliaram a desidratação de macaúba (Acrocomia aculeata) comparando o método de estufa e 

liofilização com e sem maltodextrina (8%). Os autores afirmaram que a amostra liofilizada de 

macaúba (Acrocomia aculeata) sem maltodextrina reteve as melhores características quando 

embalada em material laminado e com vácuo, no decorrer dos 120 dias de armazenamento a 

25 °C. Piasecka et al. (2013) analisaram frutos de groselha desidratados por estufa e 

liofilizados ao longo do armazenamento de 12 meses a 18 °C. Os autores afirmaram que as 

amostras liofilizadas foram capazes de reter 70% do teor de ácido ascórbico inicial. Portanto, 

avaliar o alimento desidratado simulando a vida de prateleira da produção até o consumo, faz 

parte do interesse da pesquisa, uma vez que o objetivo do processo de desidratação é 

prolongar a vida útil do produto.  

 

 Material e métodos 3.3.

3.3.1. Matéria-prima 

Um único lote de frutos constituídos de acerola vermelha e roxa (Figura 3.2) foi 

adquirido no mercado local no mês de novembro 2015 (Natal, RN, 5° 47’ 40” S e 35° 12’ 40” 

W). Os frutos foram higienizados e esse único lote foi utilizado em todos os experimentos. No 

mesmo dia da aquisição eles foram processados utilizando uma máquina de despolpamento 

(modelo Compacta, Itametal, Brasil). O resíduo de acerola foi obtido como subproduto do 



Capítulo 3  57 

 

Francisca Pereira de Moraes  Dezembro/2018 

despolpamento sendo composto por cascas, polpa residual e sementes (Figura 3.3 B) após a 

extração da polpa (Figura 3.3 A). Tanto a polpa quanto o resíduo de acerola foram utilizados 

para experimentos de liofilização após congelamento (-18 °C) por no máximo duas semanas.  

Figura 3.2 – Acerolas utilizadas no estudo, antes da despolpa. 

.  

 (Fonte: AUTORA)  

Figura 3.3 – Polpa (A) e resíduo (B) de acerola utilizados no estudo 

.  

(Fonte: AUTORA) 
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3.3.2. Processo de liofilização  

O processo de liofilização (liofilizador modelo L101, Liobras, Brasil, Figura 3.4) foi 

realizado sob os seguintes parâmetros operacionais: velocidade constante de 1 mm/h, vácuo 

de 0,5 mmHg e pressão final de 0,05 mmHg. As amostras foram liofilizadas durante 48 horas 

a -40 °C. Foram preparados quatro grupos experimentais: PO (polpa de acerola), POG (polpa 

de acerola com goma arábica), RE (Resíduo de acerola) e REG (Resíduo de acerola com 

goma arábica). Os grupos com goma arábica, POG e REG, foram preparados misturando 

goma arábica (3% p/p) por 3 minutos com misturador mecânico ou até a completa dissolução. 

Devido à sua heterogeneidade natural, amostras de resíduo liofilizadas foram moídas (moinho 

TE-631/2, Tecnal, Brasil) e padronizadas usando Peneiras de 24 mesh. 

Figura 3.4 – Liofilizador utilizado no estudo. 

 

(Fonte: MANUAL, 2012) 

3.3.3. Análises físico-químicas 

3.3.3.1. Atividade de água, higroscopicidade e solubilidade 

 Amostras liofilizadas foram analisadas quanto à atividade de água (Aqualab Decagon, 

4 TE, EUA). A higroscopicidade foi expressa como água absorvida pelas amostras liofilizadas 

(0,5 g) armazenadas em placas de Petri por sete dias em dessecador contendo solução saturada 

de cloreto de sódio (NaCl, UR 75,3%), segundo Souza et al. (2015). Os pós foram 

classificados de acordo com os valores de higroscopicidade de acordo com a Tabela 3.1 de 

GEA NIRO Research Laboratory. A solubilidade das amostras foi avaliada de acordo com 

Cano-Chauca et al. (2005). Para isso, 100 mL de água foram adicionados a 1 g de amostra e a 

solução foi mantida sob agitação durante 5 min a 3000 rpm (13986,18 x g). Alíquotas do 
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sobrenadante (25 mL) foram transferidas para placas de Petri previamente secas e 

encaminhadas a estufa durante 5 h a 105 °C. A solubilidade (%) foi calculada como a 

diferença entre peso final e inicial. 

 

Tabela 3.1 – Classificação dos pós de acordo com sua higroscopicidade. 

Higroscopicidade 

Não higroscópico <10% 

Ligeiramente higroscópico 10,1 - 15% 

Higroscópico 15,1 - 20% 

Muito higroscópico  20,1 - 25% 

Extremamente higroscópico >25% 

Fonte: (GEA NIRO, 2017) 

 

3.3.3.2. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e difração de raios-X 

A estrutura superficial das amostras liofilizadas foi observada através de um 

microscópio eletrônico de varredura (TM 3000, Hitachi High Technologies, EUA) 

trabalhando a uma voltagem de aceleração de 5 kV e 15 kV. A estrutura global e a 

cristalinidade dos pós foram avaliadas com um medidor de difração de raios X (modelo XRD 

7 000, Shimadzu, Japão). As varreduras foram realizadas na faixa de 2θ de 5° a 120° com um 

aumento de 1°/min e intervalos de 0,02° (CANO-CHAUCA et al., 2005). 

3.3.3.3. Capacidade de retenção de água, leite e óleo 

A capacidade de retenção de água (CRA) e a capacidade de retenção de leite (CRLD: 

leite desnatado; CRLI: leite integral) das amostras liofilizadas foram avaliadas de acordo com 

método proposto por López-Marcos et al. (2015). Resumidamente, 10 mL de água ou leite 

foram adicionados a um tubo de centrífuga contendo 300 mg de amostra. Os tubos com água 

foram armazenados a 25 °C (UR 62%) e tubos com leite a 4 °C (UR 10%) por 18 h. Em 

seguida, os tubos foram centrifugados por 20 min a 25 °C e 3000 rpm (13986,18 x g) 

Universal 320R, Hettich, Brasil) e o sobrenadante foi descartado. O precipitado foi pesado e 

os resultados foram expressos como g de água ou leite por cada 1 g de amostra liofilizada. 

Procedimento semelhante foi usado para capacidade de retenção de óleo (CRO), utilizando 
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160 mg de amostra e 5 g de óleo de girassol. Os resultados foram expressos como g de óleo 

mantido por 1 g de amostra liofilizada. 

3.3.3.4. Análises de cor 

Os parâmetros CIELAB (L*, a* e b*) foram avaliados usando um colorímetro (CR-

400, Konica Minolta, Japão), onde L * indica luminosidade (0: preto e 100: branco), a* 

refere-se a coordenadas verde ( −a*)/ vermelhas (+a*) e b* referem-se às coordenadas azul 

(−b*)/amarelo (+b*). 

3.3.4. Compostos bioativos 

3.3.4.1.  Preparação de extratos 

Extratos aquosos foram preparados seguindo o procedimento anteriormente 

apresentado por Azevêdo et al. (2014) com modificações. As amostras (0,2 g) foram 

adicionadas a 100 mL de água destilada e misturadas sob agitação constante durante 1 h. A 

solução obtida foi filtrada com filtro de papel Whatman n° 1 e centrifugada (12,01 x g, 10 

min, 5 °C) e o extrato final foi utilizado para análises de conteúdo fenólico total, antocianinas 

e atividade antioxidante, conforme descrito a seguir. 

3.3.4.2. Compostos fenólicos totais (CFT) 

Foi determinado de acordo com Fujita et al. (2013) utilizando o reagente Folin-

Ciocalteau 1N. (item 2.3.2.2). Os resultados foram expressos como equivalentes de ácido 

gálico (AGE) por 100 g de amostra liofilizada de peso seco (mg GAE eq/100 g MS). 

3.3.4.3. Antocianinas monoméricas totais (AMT) 

O método diferencial de pH foi conduzido de acordo com a Equação 3.1, conforme 

disposto por Giusti e Wrolstad (2005). Os resultados foram calculados utilizando a 

absorbância das amostras a 510 nm (A510) e 700 nm (A700), o fator de diluição da amostra 

(FD), peso molecular (MW) de 449,2 g/mol e absortividade molar (ε) de 26900 

correspondente a cianidina-3-glusídeo como mostra a Equação 3.1. Os valores foram 

expressos em mg/100 g MS. 

 

 (    )  [(         )]    [(         )]      (            
  ) (3.1) 
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3.3.4.4. Ensaio de 2,2 difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) para atividade 

antioxidante 

Foi avaliada seguindo o procedimento de Duarte-Almeida et al. (2006, item 2.3.2.3). 

Os resultados foram expressos como equivalentes de Trolox (TE) por grama de amostra de 

massa seca (μmol TE/g MS). 

3.3.4.5. Ácido ascórbico (AA) 

O conteúdo de ácido ascórbico foi avaliado de acordo com o método AOAC 

modificado (96721, 1990) por OLIVEIRA, GODOY e PRADO (2010). A metodologia foi 

descrita no item 2.3.2.1 e os resultados foram expressos em mg AA/100g MS. 

3.3.5. Estabilidade no armazenamento do AA, CFT, AMT e atividade antioxidante ao longo 

do armazenamento a 4 e 25 °C  

Amostras de acerola liofilizada (5 g) foram guardadas em recipientes de vidro âmbar 

divididas em dois grupos e armazenadas a 4 °C (UR 10%) e 25 °C (UR 62%). As amostras 

foram periodicamente removidas do armazenamento para serem analisadas (CFT, AMT, AA e 

DPPH) após 0, 7, 15, 30, 60, 90 e 120 dias. As metodologias utilizadas são as mesmas 

descritas previamente.  

3.3.6. Análises estatísticas 

Todas as amostras foram analisadas pelo menos em triplicata e os resultados foram 

apresentados como média ± desvio padrão (DP). Os dados foram submetidos à análise de 

variância one-way (p ≤ 0,05) utilizando o software Statistica® 7.0. No caso de significância 

estatística, o teste de Tukey (p ≤ 0,05) foi utilizado para avaliar as médias. 

 Resultados e discussão 3.4.

3.4.1. Atividade de água, higroscopicidade e solubilidade 

A atividade de água e higroscopicidade são parâmetros essenciais para a estabilidade e 

armazenamento de produtos desidratados, enquanto a solubilidade influencia as possíveis 

aplicações e reconstituição. A atividade de água (Aw) das amostras de acerola liofilizada 

variou entre 0,273 e 0,301 (Tabela 3.2). Isso é semelhante ao observado por Nóbrega et al. 

(2015) ao analisar o bagaço de acerola seco em estufa (0,204 a 0,405), porém maior que o 
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suco de acerola seco em leito de jorro (0,17 a 0,18; ARAÚJO et al., 2015). A maioria das 

reações de deterioração ocorre em atividades de água superior a 0,65, portanto, a polpa de 

acerola liofilizada e o resíduo são microbiologicamente estáveis (SOQUETTA et al., 2016). 

 

Tabela 3.2 – Atividade de água (Aw), higroscopicidade e solubilidade da polpa (PO, POG) e 

resíduo (RE, REG) de acerola liofilizada com e sem goma arábica. 

 Aw Higroscopicidade (%) Solubilidade (%) 

PO 0,301 ± 0,004
a
 18,2 ± 0,1

a
 64,1 ± 2,6

b
 

POG 0,297 ± 0,001
a
 12,2 ± 0,7

b
 73,7 ± 2,0

a
 

RE 0,288 ± 0,006
a
 4,5 ± 0,4

d
 21,5 ± 1,6

c
 

REG 0,273 ± 0,004
b
 11,1 ± 0,7

c
 28,2 ± 0,5

c
 

Os resultados são apresentados como média ± desvio padrão. Os resultados na mesma coluna seguidos por 

diferentes letras (a, b, c, d) são significativamente diferentes pelo teste de Tukey (p < 0,05). Identificação das 

amostras: PO: polpa de acerola liofilizada; POG: polpa de acerola liofilizada com 3% (p/v) de goma arábica; RE: 

Resíduo de acerola liofilizado; REG: Resíduo de acerola liofilizado com 3% (p/v) de goma arábica. 

 

As amostras foram classificadas em três grupos de acordo com sua higroscopicidade 

(GEA NIRO, 2017): não higroscópico (RE - abaixo de 10%), ligeiramente higroscópico (POG 

e REG - 10,1 - 15%) e higroscópico (PO - 15,1 - 20%). Curiosamente, a adição de goma 

arábica impactou a higroscopicidade das amostras de diferentes maneiras: enquanto diminuía 

a higroscopicidade da polpa de acerola, foram obtidas amostras de resíduo mais higroscópicos 

quando a goma arábica foi adicionada (p < 0,05, Tabela 3.2). De fato, a polpa de acerola é 

naturalmente higroscópica devido à presença abundante de açúcares e ácidos de baixo peso 

molecular que interagem fortemente com moléculas de água, principalmente quando o pó 

liofilizado apresenta caráter amorfo, como podemos observar na Figura 3.5 (JAYA; DAS, 

2004; TONON et al., 2009; RIBEIRO; COSTA; AFONSO, 2016). Para a polpa de acerola, a 

presença de goma arábica afetou a interação da água entre as moléculas e foi observada 

diminuição significativa da higroscopicidade na polpa de acerola seca (p < 0,05). Por outro 
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lado, o resíduo de acerola consiste principalmente de material insolúvel, não higroscópico, 

como cascas e sementes. Nossa hipótese é que a goma arábica aumentou a concentração de 

polissacarídeos (arabinose, galactose, glicose e outros) no resíduo de acerola seco, o que por 

sua vez aumentou sua higroscopicidade (NIE et al., 2013). 

A polpa de acerola liofilizada é mais solúvel (p < 0,05) quando comparada com o 

resíduo de acerola liofilizada (Tabela 3.2). De fato, isso é explicado pela maior concentração 

de compostos solúveis, como açúcares e fibras solúveis na polpa de acerola (AYDIN; 

GOCMEN, 2015). Além disso, a solubilidade foi maior nas amostras liofilizadas com goma 

arábica, quando comparadas às amostras sem o agente carreador. A presença de goma arábica 

aumentou a solubilidade das amostras liofilizadas devido à sua alta solubilidade em água 

(TONON; BRABET; HUBINGER, 2010).  

3.4.2. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e difração de raios-X 

A microestrutura da superfície das amostras de acerola liofilizada é mostrada na 

Figura 3.5. Todas as amostras apresentaram partículas de formato irregular com vários 

tamanhos. As partículas tinham o aspecto de vidro quebrado, similarmente ao que Kuck e 

Noreña (2016) observaram para casca de uva liofilizada. Esta microestrutura é bem diferente 

quando comparada às partículas secas por pulverização, que comumente exibem estruturas 

esféricas sem fissuras ou rachaduras. De fato, a sublimação da água resulta em estrutura rígida 

e porosa sem encolhimento, característica das amostras liofilizadas (CONCEIÇÃO; 

FERNANDES; DE RESENDE, 2016).  

Amostras do resíduo (RE e REG, Figuras 3.5 C e D) apresentaram aspecto mais 

granular devido ao passo adicional de moagem aplicado ao bagaço seco. Partículas de menor 

tamanho foram observadas e a maior higroscopicidade das amostras REG (Tabela 3.2) explica 

a maior aglomeração.  
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Figura 3.5 – Micrografias (100x) de polpa e resíduo de acerola liofilizada com e sem goma 

arábica (GA). 

 

Identificação das amostras: A: PO, polpa de acerola liofilizada; B: POG, polpa de acerola liofilizada com 3% 

(p/v) de goma arábica; C: RE, resíduo de acerola liofilizado; D: REG, resíduo de acerola liofilizado com 3% 

(p/v) de goma arábica. 

 

A análise de difratogramas permite a identificação de materiais amorfos e cristalinos, 

enquanto picos difusos e grandes são típicos de moléculas desordenadas no estado amorfo, 

picos agudos e definidos são característicos de materiais cristalinos altamente ordenados 

(CANO-CHAUCA et al., 2005). Amostras de acerola liofilizadas exibiram materiais amorfos 

e cristalinos, detectáveis por picos mais amplos com ruído considerável e picos semidefinidos 

(Figura 3.6), que são característicos da presença de açúcares e goma arábica (RISCH; 

REINECCIUS, 1993). Resultados semelhantes foram observados para partículas de suco de 

manga secas por pulverização (CANO-CHAUCA et al., 2005). No entanto, amostras de RE 

(Figura 3.6 C) apresentaram difratogramas com número maior de picos bem definidos quando 

comparados às outras amostras, que indicam mudanças na microestrutura, de um estado 

desordenado (amorfo) para moléculas mais ordenadas (cristalinas). O estado amorfo é mais 

desejável para os pós de frutos, pois apresenta maior viscosidade associada à menor 
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mobilidade molecular, que inibe reações químicas e bioquímicas (ARAUJO-DÍAZ et al., 

2017). 

 

Figura 3.6 – Difratogramas de polpa e resíduo de acerola liofilizada com e sem goma arábica 

(GA). 

 

Identificação da amostra: A: PO, polpa de acerola liofilizada; B: POG, polpa de acerola liofilizada com 3% (p/v) 

de goma arábica; C: RE, resíduo de acerola liofilizado; D: REG, resíduo de acerola liofilizado com 3% (p/v) de 

goma arábica. 

 

3.4.3. Capacidade de retenção de água, leite e óleo 

Esses parâmetros tecnológicos são importantes para entender o uso da acerola 

liofilizada como ingredientes alimentícios e esclarecer seu potencial de incorporação em 

outras matrizes de alimentos. As amostras de PO apresentaram a maior capacidade de 

retenção de água (15,86 g/g), seguida por RE, REG e POG, respectivamente. Segundo 

Guillon e Champ (2000), a CRA é influenciado pela distribuição do tamanho dos poros das 

amostras. Observou-se maior CRA para amostras de acerola liofilizada (Tabela 3.3), quando 

comparado a diferentes resíduos ricos em fibras como Citrus lemon, Citrus paradisi e Punica 

granatum (3,76 a 7,96 g/g, (LÓPEZ-MARCOS et al., 2015). 
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A capacidade de retenção de óleo das amostras com goma arábica (POG e REG) foi 

menor (p < 0,05) quando comparada às amostras sem goma (PO e RE). A CRO de alimentos 

em pó é relevante para aplicações industriais, como a extrusão (GURAK et al., 2014). Da 

mesma forma que a CRA, a CRO das amostras de acerola também foi maior quando 

comparado aos resíduos agroindustriais dos citros (1,69 a 3,60 g/g), como demonstrado por 

López-Marcos et al.  (2015). No geral, as amostras de resíduo apresentaram menor 

capacidade de retenção em solventes hidrofílicos como água e leite (Tabela 3.3), o que pode 

estar relacionado à maior concentração de fibra insolúvel em bagaço de acerola quando 

comparada à polpa de acerola (LÓPEZ-MARCOS et al., 2015). 

 

Tabela 3.3 – Capacidade de retenção de água (CRA), capacidade de retenção de óleo (CRO), 

capacidade de retenção de leite desnatado (CRLD) e capacidade de retenção de leite integral 

(CRLI) de polpa (PO, POG) e resíduo (RE, REG) de acerola liofilizada com e sem goma. 

 CRA (g/g) CRO (g/g) CRLD (g/g) CRLI (g/g) 

PO 15,86 ± 0,33
a
 6,81 ± 0,31

ab
 12,06 ± 0,06

a
 15,96 ± 0,74

a
 

POG 6,62 ± 0,15
d
 4,65 ± 0,16

c
 7,15 ± 0,30

c
 8,43 ± 0,14

b
 

RE 10,61 ± 0,17
b
 7,11 ± 0,12

a
 7,83 ± 0,11

b
 7,89 ± 0,07

bc
 

REG 7,90 ± 0,28
c
 6,49 ± 0,27

b
 6,76 ± 0,14

c
 7,42 ± 0,09

c
 

Os resultados são apresentados como média ± desvio padrão. Os resultados na mesma coluna seguidos por 

diferentes letras (a, b, c, d) são significativamente diferentes pelo teste de Tukey (p <0,05). Identificação das 

amostras: PO: polpa de acerola liofilizada; POG: polpa de acerola liofilizada com 3% (p/v) de goma arábica; RE: 

resíduo de acerola liofilizado; REG: resíduo de acerola liofilizado com 3% (p/v) de goma arábica. 

 

3.4.4.  Análises de cor 

A polpa de acerola liofilizada e o resíduo com goma arábica apresentaram maiores 

valores de L* (p < 0,05) quando comparados às amostras correspondentes sem goma (Tabela 

3.4). Isso se deve a cor branca da goma arábica, que quando misturada a extratos alimentares 

produz pós com maior luminosidade (KHAZAEI et al., 2014). Todas as amostras 
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apresentaram valores positivos para a* e b* (Tabela 3.4), que indicam predomínio das cores 

vermelho/azul, respectivamente, típicas dos pigmentos de antocianina.  

 

Tabela 3.4 – Parâmetros de cor (L*, a* e b *) da polpa (PO, POG) e resíduo (RE, REG) de 

acerola liofilizada com e sem goma arábica. 

 PO POG RE REG 

L
* 47,96 ± 0,03

d
 50,09 ± 0,15

c
 53,33 ± 0,08

b
 54,05 ± 0,02

a
 

a
* 10,47 ± 0,02

b
 11,49 ± 0,03

a
 6,39 ± 0,06

c
 6,21 ± 0,02

d
 

b
* 4,88 ± 0,02

d
 5,52 ± 0,05

c
 8,58 ± 0,03

a
 8,09 ± 0,06

b
 

Os resultados são apresentados como média ± desvio padrão. Resultados na mesma linha seguidos por diferentes 

letras (a, b, c, d) são significativamente diferentes pelo teste de Tukey (p <0,05). Legenda: L*: brilho/escuridão 

(0: preto e 100: branco), a*: verde (−a*)/vermelho (+ a*) coordenadas; b*: coordenadas azuis (−b*)/amarelas 

(+b*). Identificação das amostras: PO: polpa de acerola liofilizada; POG: polpa de acerola liofilizada com 3% 

(p/v) de goma arábica; RE: resíduo de acerola liofilizado; REG: resíduo de acerola liofilizado com 3% (p/v) de 

goma arábica. 

 

3.4.5.  Estabilidade do armazenamento do AA, CFT, AMT e atividade antioxidante a 4 °C e 

25 °C 

Na Tabela 3.5 são mostrados os valores de referência dos compostos bioativos (ácido 

ascórbico, antocianinas monoméricas totais e compostos fenólicos totais) e atividade 

antioxidante no tempo zero utilizados ao longo da estabilidade de 120 dias. Sendo esses 

valores iniciais foram considerados 100% de retenção.   

 

 

 

 

 



Capítulo 3  68 

 

Francisca Pereira de Moraes  Dezembro/2018 

Tabela 3.5– Teor de compostos bioativos (ácido ascórbico, antocianinas monoméricas totais e 

compostos fenólicos totais) e atividade antioxidante no tempo zero da estabilidade.  

 AA  

(mg/100 g) 

AMT  

(mg/100 g) 

CFT  

(mg/100 g) 

DPPH 

(µmol TE/ g) 

PO 16594,42 ± 34,32 280,08 ± 5,09 28732,40 ± 119,85 152,72 ± 1,71 

POG 15522,66 ± 21,82 223,07 ± 4,10 29265,57 ± 156,95 151,37 ± 0,81 

RE 221,29 ± 3,20 101,86 ± 0,02 17336,65 ± 40,37 66,37 ± 0,86 

REG 223,08 ± 0,90 81,99 ± 4,42 17473,24 ± 98,35 61,33 ± 0,56 

Os resultados são apresentados como média ± desvio padrão. Identificação das amostras: PO: polpa de acerola 

liofilizada; POG: polpa de acerola liofilizada com 3% (p/v) de goma arábica; RE: resíduo de acerola liofilizado; 

REG: resíduo de acerola liofilizado com 3% (p/v) de goma arábica. 

 

O teor de ácido ascórbico encontrado para a acerola liofilizada, tanto polpa quanto 

resíduo (Tabela 3.5), foi superior ao mostrado por Cruz et al. (2019) em extrato liofilizado de 

acerola madura (298,93 mg/100 mL) e verde (566,86 mg/100 mL). Enquanto que no presente 

estudo foi utilizado a amostra concentrada, no estudo comparativo utilizou-se extrado diluído, 

o que pode ter influenciado no resultado final. Ao analisar o teor de antocianinas 

monoméricas e compostos fenólicos (Tabela 3.5) percebe-se que o resultado foi superior ao 

demonstrado por Rezende, Nogueira e Narain (2018) no estudo comparando a polpa e resíduo 

desidratados por spray e liofilização. No entanto, a atividade antioxidante pelo método do 

DPPH da polpa de acerola liofilizada (PO e POG) foi similar (129,16 a 155,24 µM TE/g) a 

encontrada por  Rezende, Nogueira e Narain (2018), enquanto que para o resíduo essa 

atividade foi inferior a mostrada pelos mesmos autores.   

3.4.5.1. Ácido ascórbico 

Observou-se degradação no ácido ascórbico (2,0% - 34,8%) durante o armazenamento 

de 120 dias para polpa de acerola liofilizada com e sem goma arábica (Figura 3.7 A). As 

maiores perdas foram observadas após 15 dias e valores estacionários foram obtidos após este 

perído para ambas as temperaturas testadas (4 °C e 25 °C). A goma arábica foi eficiente na 

proteção do ácido ascórbico na polpa de acerola e, após 120 dias, observou-se notável 
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retenção de 88,9% e 72,2% para amostras de polpa desidratada, mantidas a 4 °C e 25 °C, 

respectivamente.  

 

Figura 3.7 – Retenção de ácido ascórbico (%) durante o armazenamento de 120 dias de polpa 

de acerola liofilizada (A) e resíduo (B) com e sem goma arábica a 4 °C e 25 °C.  
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Identificação das amostras: A: PO4, PO25, polpa de acerola liofilizada mantida a 4 °C e 25 °C, respectivamente; 

B: POG4, POG25, polpa de acerola seca por liofilização com 3% (p/v) de goma arábica mantida a 4 °C e 25 °C, 

respectivamente; C: RE4, RE25, resíduo de acerola liofilizado mantido a 4 °C e 25 °C, respectivamente; D: 

REG4, REG25, resíduo de acerola liofilizado com 3% (p/v) de goma arábica mantida a 4 °C e 25 °C, 

respectivamente. Letras diferentes indicam diferença significativa pelo teste de Tukey (p < 0,05). 

Espera-se que a liofilização cause menores perdas dos fitoquímicas em comparação 

com outras técnicas de secagem, devido à baixa temperatura e à ausência de oxigênio durante 

a secagem. De fato, as interações de oxigênio são a principal causa da degradação do ácido 

ascórbico e conseqüentes reações de escurecimento. Resultados semelhantes foram relatados 

por Agudelo et al. (2017), que encontraram redução muito baixa do ácido ascórbico em 

toranja liofilizada.  

No geral, a maior retenção de ácido ascórbico foi observada em amostras com goma 

arábica armazenada em temperatura refrigerada (4 °C). Após 120 dias de armazenamento, 

essas amostras apresentaram valores de retenção notáveis superiores a 70% (POG4: 88,9%; 

PO4: 72,8%, respectivamente). Por outro lado, a polpa de acerola liofilizada sem goma 

arábica armazenada a 25 °C apresentou a menor retenção e, após 120 dias, apenas 65,2% de 

sua concentração inicial de AA permaneceu. Portanto, tanto a temperatura de armazenamento 

quanto a adição de goma arábica influenciaram a retenção de ácido ascórbico das amostras de 

acerola liofilizada. Da mesma forma, Castro-López et al. (2016) observaram diminuição 

gradual na concentração de ácido ascórbico dos sucos de frutos durante os primeiros oito dias 

de armazenamento e a melhor retenção de AA foi observada a 4 °C. De fato, já foi 

demonstrado que temperaturas mais elevadas e exposição ao oxigênio promovem a oxidação 

e clivagem de ligações moleculares covalentes causadas por mecanismos enzimáticos ou não 

enzimáticos, resultando em perdas de ácido ascórbico (CHEN; MARTYNENKO, 2017). 

Curiosamente, o teor de ácido ascórbico do resíduo de acerola liofilizado aumentou 

durante o armazenamento a 4 °C e 25 °C (Figura 3.7 B). Anteriormente, Shah et al. (2015) 

observaram tendência similar ao estudar o comportamento do ácido ascórbico durante o 

armazenamento dos frutos de tangerina (Citrus reticulata cv. Blanco) revestidos com 

carboximetilcelulose (CMC) e goma guar contendo nanopartículas de prata. Como o ácido 

ascórbico não é gerado ou sintetizado durante o armazenamento, nossa hipótese é que esse 

aumento pode ser atribuído ao rompimento de células do resíduo de acerola, o que aumenta a 

capacidade de extração do ácido ascórbico e a concentração detectada pelo ensaio (OLIVAS-

AGUIRRE et al., 2017). 
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3.4.5.2. Compostos fenólicos totais (CFT) 

A Figura 3.8 A mostra que as perdas de compostos fenólicos na polpa de acerola 

liofilizada ocorreram principalmente durante os primeiros 30 dias de armazenamento. Entre 

30 dias e 120 dias de armazenamento, um padrão estável foi alcançado e retenções em torno 

de 60% foram observadas para todos os grupos. Aos 120 dias, a polpa de acerola liofilizada 

armazenada refrigerada (4 °C) apresentou maior retenção de CFT (p < 0,05) (PO4 62,2% e 

POG4 63,0%, quando comparada às mesmas amostras armazenadas a 25 °C (PO25 60,7% e 

POG25 58,0%), o que indica efeito significativo da temperatura na retenção de CFT. Por 

outro lado, a adição de goma arábica não teve influência clara na retenção de CFT. 

Comportamento semelhante foi observado por Oliveira et al. (2015) ao analisar o CFT da 

macaúba liofilizada (Acrocomia aculeate) com maltodextrina a 8% (p/v) durante 120 dias de 

armazenamento. 

Tendência diferente foi observada para o resíduo de acerola liofilizado (Figura 3.8 B). 

Uma queda abrupta da retenção de CFT foi observada após sete dias de armazenamento para 

ambas as temperaturas e um comportamento estável foi estabelecido apartir de então. Baixa 

retenção de CFT foi encontrada tanto a 4 °C como a 25 °C, e após 120 dias apenas 20% da 

concentração de CFT original foi detectado em amostras de resíduo de acerola liofilizada. 

Apesar disso, amostras mantidas em temperatura mais baixa (RE4 23,6% e REG4 23,2%) 

apresentaram maior estabilidade do CFT (p < 0,05) quando comparadas a 25 °C (RE25 

19,2%, REG25 20,2%) após 120 dias de armazenamento (por clareza, isso não é mostrado na 

Figura 3.5). 
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Figura 3.8 – Retenção dos compostos fenólicos totais (%) durante o armazenamento de 120 

dias de polpa de acerola liofilizada (A) e resíduo (B) com e sem goma arábica a 4 °C e 25 °C. 

 

Identificação das amostras: A: PO4, PO25, polpa de acerola liofilizada mantida a 4 °C e 25 °C, respectivamente; 

B: POG4, POG25, polpa de acerola liofilizada com 3% (p/v) de goma arábica mantida a 4 °C e 25 °C, 

respectivamente; C: RE4, RE25, resíduo de acerola liofilizado mantido a 4 °C e 25 °C, respectivamente; D: 

REG4, REG25, resíduo de acerola liofilizado com 3% (p/v) de goma arábica mantida a 4 °C e 25 °C, 

respectivamente. 
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3.4.5.3. Antocianinas monoméricas totais (AMT) 

Similarmente ao CFT, a retenção de antocianinas na polpa de acerola liofilizada 

mantida no armazenamento refrigerado foi significativamente maior do que as amostras 

armazenadas à temperatura ambiente (Figura 3.9 A). Amostras de polpa de acerola mantidas a 

4 °C mostraram notável retenção de AMT superior a 78% (78,7% e 83,8% para PO4 e POG4, 

respectivamente). Amostras de resíduo de acerola liofilizadas seguiram tendência similar com 

retenção acima de 85% (87,1% e 93,5% para RE4 e REG4, respectivamente).  

As condições de processo mais brandas usadas durante a secagem por liofilização 

associadas à menor temperatura de armazenamento podem causar menor impacto nas 

antocianinas, pois as mesmas são termicamente sensíveis, mas alguma degradação ainda pode 

ocorrer devido ao oxigênio. De fato, a temperatura é um dos principais fatores para a 

estabilidade da antocianina (SANCHO et al., 2015; WEBER; BOCH; SCHIEBER, 2017). 
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Figura 3.9 – Retenção de antocianinas monoméricas totais (%) durante o armazenamento da 

polpa de acerola liofilizada (A) e resíduo (B) com e sem goma arábica a 4 °C e 25 °C por 120 

dias. 

 

Identificação das amostras: A: PO4, PO25, polpa de acerola liofilizada mantida a 4 °C e 25 °C, respectivamente; 

B: POG4, POG25, polpa de acerola liofilizada com 3% (p/v) de goma arábica mantida a 4 °C e 25 °C, 

respectivamente; C: RE4, RE25, resíduo de acerola liofilizado mantido a 4 °C e 25 °C, respectivamente; D: 

REG4, REG25, resíduo de acerola liofilizado com 3% (p/v) de goma arábica mantida a 4 °C e 25 °C, 

respectivamente. Letras diferentes indicam diferença significativa pelo teste de Tukey (p < 0,05). 



Capítulo 3  75 

 

Francisca Pereira de Moraes  Dezembro/2018 

3.4.5.4. Atividade antioxidante medida pelo ensaio de DPPH 

A atividade antioxidante dos produtos naturais é um assunto complexo, pois é 

influenciado por múltiplos fatores e compostos que interagem em sinergia. Vários 

mecanismos estão implicados, tais como propriedades quelantes de metais, atividade de 

eliminação de radicais e redução de potência (DENG et al., 2014). Surpreendentemente, a 

atividade antioxidante da polpa de acerola liofilizada foi mantida alta e constante durante todo 

o período de armazenamento (Figura 3.10 A). Analogamente ao que foi observado para AA, a 

adição de goma arábica influenciou a retenção de atividade antioxidante medida pelo método 

DPPH (p < 0,05).  

As amostras de resíduo de acerola apresentaram um padrão diferente mostrado na 

Figura 3.10 B. Percebe-se queda na retenção de antioxidantes após 15 dias de 

armazenamento, seguido por valores aumentados até que um platô foi estabelecido após 120 

dias. Uma tendência semelhante foi observada em partículas de Citrus reticulata revestidas 

com diferentes materiais de parede e nanopartículas de prata (SHAH et al., 2015). 

Como o ácido ascórbico tem papel importante nas reações antioxidantes, a alta 

retenção observada no presente estudo (Figura 3.7 B) pode estar implicada no aumento da 

atividade antioxidante do resíduo de acerola liofilizado (MUKHERJEE et al., 2013; 

CASTRO-LÓPEZ et al., 2016).  
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Figura 3.10 – Retenção de atividade antioxidante (%) durante o armazenamento de polpa de 

acerola liofilizada (A) e resíduo (B) com e sem goma arábica a 4 °C e 25 °C por 120 dias. 

 

Identificação das amostras: A: PO4, PO25, polpa de acerola liofilizada mantida a 4 °C e 25 °C, respectivamente; 

B: POG4, POG25, polpa de acerola liofilizada com 3% (p/v) de goma arábica mantida a 4 °C e 25 °C, 

respectivamente; C: RE4, RE25, resíduo de acerola liofilizado mantido a 4 °C e 25 °C, respectivamente; D: 

REG4, REG25, resíduo de acerola liofilizado com 3% (p/v) de goma arábica mantida a 4 °C e 25 °C, 

respectivamente. Letras diferentes indicam diferença significativa pelo teste de Tukey (p < 0,05). 
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 Conclusão parcial 3.5.

Os resultados obtidos mostram que a polpa e residuo de acerola liofilizados, com ou 

sem goma arábica, são produtos alimentares higroscópicos (PO), ligeiramente higroscópicos 

(POG, REG) e não-higroscópicos (RE). Também são microbiologicamente estáveis. As 

partículas de acerola liofilizadas são altamente porosas e constituem mistura de materiais 

amorfos e cristalinos. É possível produzir produtos de acerola em pó com alta retenção de 

ácido ascórbico e antocianinas durante o armazenamento refrigerado. Ficou demonstrado que 

a temperatura de armazenamento é um parâmetro importante para a preservação e estabilidade 

de compostos bioativos. De maneira geral, as melhores condições de armazenamento foram 

sob temperatura de refrigeração (4 °C) associada à adição de goma arábica, o que permitiu a 

preservação do ácido ascórbico e atividade antioxidante na polpa de acerola liofilizada 

(POG4) ao final dos 120 dias de armazenamento. Tomados em conjunto, os resultados 

mostram que a polpa e resíduo de acerola liofilizados têm potencial tecnológico e funcional 

como ingredientes derivados de frutos tropicais para a indústria alimentícia.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 – Frutos liofilizados: avaliação 

do conteúdo fitoquímico e antioxidante, 

potencial anti-inflamatório e migração 

celular in vitro.   



Capítulo 4  79 

 

 

Francisca Pereira de Moraes  Dezembro/2018 

4. FRUTOS LIOFILIZADOS: AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO FITOQUÍMICO E 

ANTIOXIDANTE, POTENCIAL ANTI-INFLAMATÓRIO E MIGRAÇÃO 

CELULAR IN VITRO.  

O Capítulo 4 deste documento mostra o estudo fitoquímico e biológico in vitro de acerola 

liofilizada quando comparada a camu-camu, maçã e abacaxi liofilizados, todos adquiridos 

comercialmente. Para as análises biológicas in vitro foram usadas células de macrófagos de 

camudongo RAW 264.7 e fibroblastos isolados da pele humana (HDFa). Esta etapa foi 

realizada nos Estados Unidos, estado da Carolina do Norte, nas dependências da North 

Carolina State University, Plant for Human Health Institute, Animal Scince Department, 

através de colaboração científica com a professora Dra. Débora Esposito, oficialmente 

estabelecida pelo EDITAL 01/2017– PPG/PROPESQ “Excelência para Programas com curso 

de Doutorado – Internacionalização”, chamada 3. Os resultados desta etapa foram 

organizados na forma de artigo que se encontra em preparação com o título provisório de 

“Freeze dried fruits: phytochemical and antioxidant evaluation, in vitro ant-iinflammatory 

activity and wound healing properties”. 

 

 Objetivos 4.1.

O objetivo deste estudo foi determinar a composição fitoquímica (ácido ascórbico, 

antocianinas, compostos fenólicos totais e ácidos fenólicos) e atividade antioxidante (DPPH e 

FRAP) dos frutos liofilizados (acerola, camu-camu, maçã e abacaxi) adquiridas 

comercialmente. Além disso, também foi avaliado o efeito dos extratos dos frutos 

selecionados liofilizados sobre a capacidade anti-inflamatória, testadas in vitro em 

macrófagos RAW 264.7, na redução da produção das ROS, NO e sobre a migração celular em 

fibroblastos dérmico humano adulto (HDFa). A escolha das amostras partiu do princípio de 

avaliar o ácido ascórbico presente na acerola como composto referência nas análises in vitro 

realizadas, teor esse, similar ao encontrado no camu-camu. Para fazer o contraponto, os frutos 

maçã e o abacaxi, foram escolhidas por serem frutos conhecidos mundialmente, mas com 

baixo teor de ácido ascórbico.   

https://fbns.ncsu.edu/
https://fbns.ncsu.edu/
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  Revisão bibliográfica 4.2.

4.2.1. Mercado dos frutos desidratadas comerciais  

A desidratação tornou-se uma das tecnologias mais utilizadas para a indústria de 

ingredientes alimentícios com propriedades funcionais. Essa técnica possibilita a oferta de 

uma gama de produtos desidratados, com características diferenciadas e maior apelo 

mercadológico, devido a vida de prateleira estendida (SETTE; SALVATORI; SCHEBOR, 

2016; CHENG et al., 2017). De fato, é notório o aumento da disponibilidade dos frutos e 

vegetais desidratados nas prateleiras dos mercados, com previsão de crescimento para os 

próximos anos (2018-2023). Dentre eles, os produtos liofilizados mostram potencial de 

aceitação por sua alta qualidade (SETTE; SALVATORI; SCHEBOR, 2016; MARKET 

RESEARCH FUTURE, 2018). Além do mais, pesquisas para inserção de frutos em pó na 

alimentação despertam cada vez mais interesse e agregam valor ao mercado em ascensão, seja 

utilizando modelos in vitro ou in vivo, sempre confirmando os benefícios desse tipo de 

produto (BEZERRA et al., 2015; WOJDYŁO et al., 2016; CORREIA et al., 2017; MORAES 

et al., 2017; KAZAN et al., 2017; GARCIA et al., 2018).  

4.2.2. Estresse oxidativo e processos anti-inflamatórios 

O desequilíbrio das funções normais do corpo humano é resultado de diversas reações 

desencadeadas ao longo da vida. Dentre os compostos responsáveis, encontram-se espécies 

reativas de oxigênio (ROS) e nitrogênio (RNS). As ROS são geradas durante o metabolismo 

normal das células aeróbicas, porém seus efeitos biológicos irão depender da concentração, 

determinada pelo equilíbrio entre a produção e o consumo das mesmas (JING; ZHOU; ZHU, 

2016; LI et al., 2017). Durante o estresse oxidativo há altos níveis dessas espécies (incluindo 

íon superóxido e óxido nítrico – NO), e ao associarem-se aos constituintes celulares do corpo, 

geram distúrbios degenerativos. No entanto, as células apresentam sistemas de defesa naturais 

que combatem as ROS/RNS, porém, fatores como envelhecimento, poluição do ar, infecções 

causadas por vírus e estresse contribuem para o desequilíbrio entre a produção e neutralização 

dessas espécies reativas, rompendo o processo de homeostase. Como resultado, surgem 

consequências prejudiciais a viabilidade celular e a saúde humana. Dentre os malefícios, estão 

às modificações oxidativas nos ácidos nucléicos, muitas vezes responsáveis por processos 

mutagênicos e câncer (MATERSKA et al., 2015; JUNG et al., 2015; LI et al., 2017). 
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As células macrófagos são células plásticas versáteis capazes de executar programas 

transcricionais funcionais distintos em resposta a influências microambientais, através da 

produção de citocinas e mediadores pró-inflamatórios abundantes quando expostos a 

situações de perigo, como por exemplo, algumas citocinas ou produtos microbianos que seja 

ameaça ao meio (WANG et al., 2017).  

Esse papel das células macrófagos é fundamental no combate ao processo 

inflamatório, pois liberam moléculas que farão o processo de combate às inflamações. Como 

exemplo, as interleucinas (IL-1; IL-6), fator de necrose tumoral (TNF-α), e outros mediadores 

como o óxido nítrico (NO) e prostaglandina E2 (PGE2), os últimos sintetizados pela óxido 

nítrico sintaxe induzível (iNOS) e ciclooxigenase-2 (COX-2), respectivamente (CHANG et 

al., 2016).  

O papel das citocinas é regular e mediar funções biológicas relacionadas à imunidade. 

Porém, há relatos de que agentes químicos imunotóxicos são capazes de desregular os níveis 

de expressão das citocinas e causar dano às funções imunológicas (WANG et al., 2017). Uma 

dessas respostas é a produção desses compostos em excesso, que resultará na patogênese das 

doenças crônicas. Nas células da linhagem murino RAW 264.7 (células derivadas da cavidade 

peritoneal) essa etapa é dependente da indução por lipolissacarídeos (LPS), endotoxina 

abundante na membrana externa da maioria das bactérias Gram-negativas com função 

fundamental durante a interação hospedeiro-patógeno, sendo responsável pelo 

estabelecimento de infecção crônica (MALDONADO; SÁ-CORREIA; VALVANO, 2016). 

Espera-se que ao inibir a produção das moléculas pró-inflamatórias, ocorra a função 

terapêutica contra doenças inflamatórias (JUNG et al., 2015; MATERSKA et al., 2015; 

CHANG et al., 2016). 

  Curiosamente, o sistema de defesa desenvolvido pelas células macrófagos combate 

naturalmente os efeitos provocados pelo estresse oxidativo e os processos inflamatórios. 

Nesse processo participam compostos antioxidantes dietéticos presentes na alimentação, 

principalmente derivadas de vegetais e frutos. As substâncias mais citadas na inibição desses 

danos são compostos fenólicos, antocianinas, vitamina C, dentre outros (JUNG et al., 2015; 

MATERSKA et al., 2015; TRIVITTAYASIL et al., 2017; ALVAREZ-SUAREZ et al., 2018).  

Nesse contexto, diversos estudos tem sido realizados com a finalidade de caracterizar 

os vegetais, esclarecendo tanto sua composição funcional quanto o mecanismo de atuação dos 

agentes presentes. A partir disso, podem relacionar a atividade dos compostos bioativos ao 
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melhoramento do estado de saúde, podendo ser utilizados como ingredientes na indústria 

farmacêutica e de alimentos. Mahoney e Loprinzi (2014) avaliaram a influência do consumo 

de frutos ricos em flavonoides em pessoas com diabetes e concluíram que houve redução dos 

marcadores de inflamação, controle glicêmico e diminuição da probabilidade de retinopatia 

diabética, o que parece ser explicado pelas propriedades anti-inflamatórias dos flavonóides. 

As espécies Polyalthia (Annonaceae) mostraram atividade anti-inflamatória através de 

mecanismos de ação, incluindo a inibição do fator nuclear Kappa B (NF-kB), que está 

envolvido no controle da expressão de diversos genes ligados à resposta inflamatória, 

apresentaram inibição das citocinas pró-inflamatórias, da óxido nítrico síntase indutível 

(iNOS) e das espécies reativas de oxigênio (ROS). Os resultados sugerem que os compostos 

presentes, como flavonóides, diterpenóides e esteróis são a classe mais significativa de 

compostos com atividade anti-inflamatória presente nessa espécie de vegetal (YAO et al., 

2019). 

O extrado aquoso de Forsythiae fructus, utilizado como remédio herbal na medicina 

tradicional chinesa, foi avaliado quanto ao seu poder anti-inflamatório (LEE et al., 2018). Os 

autores associaram a atividade anti-inflamatória com a ativação do fator Nrf2, um fator anti-

inflamatório, e A20, uma proteína reguladora da ubiquitina que inibe a sinalização em 

cascatas de endotoxina ou citocinas. Por outro lado, o extrato foi capaz de suprimir a 

expressão do NF-κB induzido por lipopolissacarídeo (LPS). Por fim, o estudo sugere que a 

atividade anti-inflamatória do extrato herbal é atribuível a ativação do Nrf2 e da A20. 

Esses compostos derivados das plantas também podem ser utilizados no processo de 

cicatrização de feridas (wound healing), que envolve fundamentalmente processos de 

migração celular. Esse processo de regeneração celular é dividido em etapas: estágio 

inflamatório e ocorrência da ferida, proliferação e remodelação celular. Nesse processo, 

inicialmente são liberados os mediadores da inflamação, depois ocorre a proliferação do 

tecido e a angiogênese, formado principalmente por fibroblastos e finalmente acontece o 

remodelamento, que é caracterizado pela melhoria dos constituintes da fibra de colágeno 

(DORJSEMBE et al., 2017; AFRIN et al., 2018; ALVAREZ-SUAREZ et al., 2018).  

As espécies reativas de oxigênio (ROS) são consideradas uma das principais 

responsáveis pelo dano celular, que em excesso acumulam-se e alteram o metabolismo e o 

funcionamento das células (GASPARRINI et al., 2017). Sua produção pode ser inciciada por 

diversos fatores, dentre eles de substâncias presentes na dieta alimentar e no desgaste do dia a 
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dia, por permitir a geração de radicais com atividade tóxica para o organismo. A vitamina C 

oriunda da acerola já foi referenciada como substância capaz de evitar ou reduzir a produção 

dessas espécies (PHANIENDRA; JESTADI; PERIYASAMY, 2015; HORTA et al., 2016). 

Essas relações constituem a base científica para estudos que exploram a influência de 

elementos dietéticos sobre processos biológicos importantes para o corpo humano. 

 

 Materiais e métodos 4.3.

4.3.1. Material 

Acerola (Malpighia emarginata), camu-camu (Myrciaria dubia), maçã (Malus 

domestica) e abacaxi (Ananas comosus) liofilizados das respectivas marcas Microingredients, 

Feel Good, Mother Earth Products e Nature’s All Food, foram obtidos de revendedores 

comerciais nos Estados Unidos no mês de abril de 2018. Os grupos experimentais foram 

identificados como acerola (Ac), camu-camu (Cc), maçã (Ma) e abacaxi (Ab). A Figura 4.1 

mostra as imagens das embalagens dos produtos utilizadas no estudo. 

A utilização de amostras comerciais justificou-se por ter sido realizado esta etapa nos 

Estados Unidos, de maneira que não foi possível (por leis brasileiras) levar as amostras 

desenvolvidas ao longo do estudo.  
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Figura 4.1 – Frutos liofilizadas utilizadas no estudo. 

.  

A – Acerola; B – camu-camu; C – Maçã; D – Abacaxi. (Fonte: AUTORA) 

4.3.2. Preparação de extratos 

Os extratos metanólicos foram preparados de acordo com a metodologia descrita por 

Grace et al. (2014). As amostras liofilizadas (1 g, em triplicata) foram diluídas três vezes 

consecutivas com 8 mL de ácido acético a 2% em 80% de metanol em água. Os tubos foram 

sonicados durante 10 min a temperatura ambiente, seguido de centrifugação durante 10 min a 

4000 rpm (2683,20 x g) e 4 °C (Sorvall RC-6 plus, Asheville, NC). Os sobrenadantes foram 

coletados e combinados para volume final de 25 mL em balão volumétrico. Estes extratos 

foram utilizados para ensaios de conteúdo fenólico total (CFT), antocianinas (AMT) e 

antioxidante (DPPH e FRAP). 

Para análises em HPLC (ácido ascórbico, AA e antocianinas, ANT e ácidos fenólicos), 

os extratos foram preparados como acima e filtrados (membrana PFTE, 0,2 um, Fischer 
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Scientific, Pittsburg, PA) antes da injeção em cromatógrafo. Para ensaios de cultura de células 

(MTT, NO, ROS, PCR e migração celular), 1 mL dos extratos preparados como descrito 

acima foram transferidos para tubo Eppendorf de 2 mL previamente pesado. O volume foi 

seco usando concentrador SpeedVac (DNA 120, Thermo Fischer Scientific, Waltham, MA) e 

resolubilizado para a concentração desejada (5 mg/mL, 25 mg/mL e 50 mg/mL). Os extratos 

foram armazenados a -20 ° C até utilização posterior. 

4.3.3. Determinação de compostos fenólicos totais e antocianinas por métodos 

espectrofotométricos 

O teor total de fenólicos foi determinado pelo método adaptado em microplaca, 

utilizando o reagente Folin-Ciocalteu (SINGLETON; ORTHOFER; LAMUELA-

RAVENTÓS, 1999). Resumidamente, 25 µl de extrato, padrão ou branco foram misturados 

com 75 µL de água destilada e 25 µL de reagente fenol de Folin-Ciocalteu (diluído 1:1). Após 

6 minutos, foram adicionados 100 µL de Na2CO3 (7,5%). A absorvância foi medida utilizando 

espectrofotômetro (Spectramax Plus 384, Molecular Devices, Sunnyvale, CA). Uma curva 

padrão de ácido gálico foi construída (12,5 - 250 mg/L) e os resultados foram expressos em 

mg de equivalentes de ácido gálico (AGE) por grama. As antocianinas foram determinadas 

espectrofotometricamente (Spectramax Plus 384, Molecular Devices Molecular Devices, 

LLC, Sunnyvale, CA) de acordo com o método do pH diferencial (SONG et al., 2013) 

utilizando placas de 96 poços. Os resultados foram expressos em mg cianidina 3-O-

glucosídeo (CIA) por 100 gramas. 

4.3.4. Análises por cromatografia líquida de alta performance - HPLC (ácido ascórbico, 

antocianinas e ácidos fenólicos) 

O teor de ácido ascórbico foi determinado de acordo com o descrito por Grace et al. 

(2014) na ausência de luz direta. Inicialmente, amostras liofilizadas (0,5 g) foram diluídas em 

8 mL de solução extratora composta por ácido meta-fosfórico a 3% e ácido acético a 8% em 

água deionizada. A mistura foi sonicada durante 5 min seguida de centrifugação a 4000 rpm 

(2683,20 x g ) durante 20 min a 4 °C. Este procedimento foi repetido 2 vezes adicionais e os 

sobrenadantes foram combinados para volume final de 25 mL em balão volumétrico. Aliquota 

do extrato filtrado (800 µL, membrana de celulose, 0,2 mm) foi adicionado a 200 µL do 

agente redutor DTT (ditiotreitol, 20 g/L). A mistura foi mantida no escuro por 2 h. Alíquotas 

de 20 µL foram injetadas em equipamento HPLC (série Agilent 1200, Agilent Technologies, 
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Santa Clara, Califórnia) acoplado a coluna de fase reversa (Phenomenex Synergi, 4 µm hidro-

RP 80 Å (250 mm x 4,6 mm x 5 µm, Torrance, CA.) A eluição isocrática foi realizada com 

fase móvel de água deionizada acidificada a pH 2,2 com ácido sulfúrico a fluxo constante de 

1,2 mL/min, sendo os picos registrados a 245 nm. Curva de calibração de ácido ascórbico foi 

construída (1 - 100 µg/mL) e os resultados foram expressos em mg/100 g de amostra. 

As antocianinas foram determinadas em cromatógrafo HPLC (Agilent 1200 series, 

Agilent Technologies, Santa Clara, CA, EUA) equipado com detector de arranjo de 

fotodíodos de acordo com Grace et al. (2014). A separação foi realizada utilizando coluna RP 

Supelcosil-LC-18 (250 mm × 4,6 mm × 5 µm, Supelco, Bellefonte, PA, EUA). As fases 

móveis consistiram em 5% de ácido fórmico em água deionizada (A) e 100% de metanol (B). 

O caudal foi definido como 1 mL/min com gradiente de passos de 10, 15, 20, 25, 30, 60, 10 e 

10% do solvente B a 0, 5, 15, 20, 25, 45, 47, e 60 min, respectivamente a 30 °C. Os picos 

foram registrados em 520 nm e o software Chemstation foi usado para gerenciar os dados da 

HPLC. Os resultados foram expressos como equivalentes de cianidina-3-O-glicosídeo, 

estabelecidos a partir de curva padrão construída com concentrações entre 0,1 e 1,0 mg/mL. 

Os ácidos fenólicos foram determinados por procedimento similar. A separação foi 

realizada em coluna de fase reversa Phenomenex Synergi de 4 µm hidro-RP 80 Å (250 mm × 

4,6 mm × 5 µm, Supelco, Bellefonte, PA, EUA) e uma pré-coluna (Phenomenex cartridge, 

AQC 18,4 x 3,0 mm ). As fases móveis consistiram em 0,1% de ácido fórmico em água 

deionizada (A) e 100% de metanol (B). As condições operacionais foram: amostrador 

automático bandeja a 10 °C; forno da coluna a 35 °C; taxa de fluxo de eluição constante de 1 

mL/min. Um gradiente de 20% B (0-10 min), 40% B (10-25 min) e 90% B (25-30 min) foi 

definido. Os ácidos fenólicos foram identificados a 254 nm e 326 nm, de acordo com padrões 

comerciais e dados publicados (TRUONG et al., 2007). Alíquotas (10 µL) de seis 

concentrações (0,5; 0,25; 0,125; 0,0625 e 0,03125 mg/mL) de padrões de ácido gálico, 

elágico, p-cumárico, ferrulico, clorogênico, cafeico e hidrobenzóico foram injetadas como 

padrões internos. Os resultados foram expressos em mg/100 g de amostra. 

4.3.5. Ensaio do radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) 

Foi determinado de acordo com Bobo-García et al. (2015). Resumidamente, 20 µL de 

extrato foram adicionados a 180 µL de solução de DPPH (150 µmol/L) em metanol a 80% 

(80:20 v/v) em microplacas de 96 poços mantidos no escuro por 40 minutos A absorbância foi 
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lida a 515 nm e foi construída curva de calibração com padrão Trolox (ácido 6-hidroxi-

2,5,7,8-tetrametilcromo-2-carboxílico) em intervalo de concentração entre 100 - 500 µM. Os 

resultados foram expressos como µmol de equivalentes de Trolox (TE) por grama (µmol 

TE/g). 

4.3.6. Ensaio do poder de redução do íon ferro (FRAP) 

Foi determinado pelo método de microplaca modificado por Thaipong et al. (2006). 

Preparou-se reagente de FRAP misturando 25 mL de tampão acetato 3 M, 2,5 mL de cloreto 

férrico 20 mM e 2,50 mL de solução TPTZ (2,4,6-Tri (2-piridil) -s-triazina) 10 mM. 

Alíquotas dos extratos metaólicos (30 µL) foram adicionadas a 30 µL de água destilada e 90 

µL de reagente FRAP. Após 30 minutos de incubação a 37 °C, a absorbância foi lida a 595 

nm (Espectrofotômetro Genesys 10S UV-VIS, Thermo Scientific, Waltham, MA, EUA). Uma 

curva de calibração foi construída com solução de sulfato ferroso 2 mM em faixa de 

concentração entre 500 e 2000 mM. Os resultados foram expressos em μmol de equivalentes 

de sulfato ferroso (SF) por grama. 

4.3.7. Células 

As células RAW 264.7 (Figura 4.2 A) de macrófagos de murino (ATCC TIB-71) 

foram mantidas em meio de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM, Life Technologies, 

Grand Island, NY), suplementado com 100 UI/mL de penicilina/100 μg/mL de estreptomicina 

(Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA) e 10% (v/v) de soro bovino fetal (FBS, Life 

Technologies, Long Island, NY) numa confluência não superior a 80%. Fibroblastos dérmicos 

humanos (HDFa, Invitrogen C-013-5C, Figura 4.2 B) isolados de pele adulta foram mantidos 

em Meio 106 (Invitrogen M-106-500) com baixo suplemento de crescimento sérico (LSGS, 

Invitrogen S-003-10) suplementado com penicilina/estreptomicina solução 100 UI/100 μg/mL 

(Fisher MT-30-002-CI). Todas as linhas celulares foram mantidas numa incubadora 

umidificada contendo 5% de CO2 a 37 °C. 
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Figura 4.2 – Células RAW 264.7 (A, 10x) de macrófagos e fibroblastos dérmicos humanos 

(B, 10x). 

 

(Fonte: AUTORA) 

4.3.8. Ensaio de viabilidade celular 

Células RAW 264.7 e HDFa foram semeadas em placas de 96 poços e tratadas com 

diferentes concentrações de amostras liofilizadas (RAW 264.7: 25 µg/mL, 50 µg/mL e 250 

µg/mL; HDFa: 50 µg/mL e 150 µg/mL) e expostos a brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-

2,5-difenil-tetrazólio (MTT) durante 24 h de acordo com o procedimento descrito por Grace 

et al. (2016). 

4.3.9. Ensaio de espécies reativas de oxigênio (ROS) in vitro  

Foi conduzido de acordo com Choi et al. (2007). Para isso, as células de macrófagos 

RAW 264.7 foram semeadas a aproximadaente 5x10
5
 células/poço em placas de 24 poços e 

incubadas durante a noite a 37 °C. As células foram expostas ao meio fresco fluorescente 

consistindo de 50 μM de solução de diclorodidrofluoresceína diacetato acetil éster 

(H2DCFDA) em etanol por 30 minutos. Após a aspiração do meio, as células receberam 1 μL 

de extrato de amostra (50 μg/mL de concentração final) e 1 μL de solução lipopolissacarídica 

100 μg/mL (LPS, da Escherichia coli O26: B6) e foram incubadas por 24 h em incubadora de 

umidade contendo 5% de CO2. A fluorescência de 2',7'-diclorofluoresceína (DCF) foi medida 
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a 485 nm (excitação) e 515 nm (emissão) em leitor de microplacas (Synergy H1, Biotech, 

Winooski, VT). Solução de dexametasona (DEX) 10 μM foi usada como controle positivo. Os 

resultados foram expressos como produção de ROS (%) em relação à indução de LPS. 

4.3.10. Ensaio de inibição do óxido nítrico (NO) 

Foi determinado por um ensaio colorimétrico descrito por Oliveira et al. (2010). 

Inicialmente, 100 μL de reagente de Griess (1% de sulfanilamida e 0,1% de 

naftiletilenodiamina em ácido fosfórico a 5%) foram adicionados a 50 μL de meio de cultura 

de células RAW 264.7. A mistura foi incubada durante 10 min no escuro a temperatura 

ambiente e a absorbância foi lida a 520 nm num leitor de microplacas (Synergy H1, Biotech, 

Winooski, VT). Uma curva de calibração construída com diluições seriadas de nitrito de sódio 

(0-100 µM, R2 = 0,9992) foi usada para calcular a concentração de óxido nítrico. Uma 

solução de DEX 10 μM foi usada como controle positivo. Os resultados foram expressos 

como produção de NO (%) em relação à indução de LPS. 

4.3.11. Ensaio anti-inflamatório in vitro 

Para o ensaio de atividade anti-inflamatória, as células RAW 264.7 primeiramente 

foram semeadas durante 24 h em placas de 24 poços (até 5 x 10
5
 células/poço). As células 

foram tratadas com extratos de amostra em doses predeterminadas e 1 µL de LPS (1 μg/mL) 

foi adicionado. Controles positivos DEX (10 μM) e controles negativos (etanol 80%) foram 

incluídos em todos os ensaios. As placas foram mantidas durante 4 h numa incubadora 

umidificada contendo 5% de CO2 a 37 °C. Depois disso, as células foram coletadas com o 

reagente TRIzol para posterior extração de RNA celular (ESPOSITO et al., 2014). 

4.3.12. Extração de RNA total, purificação e síntese de cDNA 

Inicialmente, a extração do RNA total foi realizada utilizando o reagente TRIzol, 

seguindo as instruções do fabricante. O RNA foi quantificado espectrofotometricamente 

utilizando SynergyH1/Take 3 (Synergy H1, Biotech, Winooski, VT). Os cDNAs sintetizados 

foram realizados utilizando 2 μg de RNA para cada amostra, o kit de transcrição reversa de 

cDNA de alta capacidade comercialmente disponível (Life Technologies), seguindo o 

protocolo do fabricante ABI GeneAMP 9700 (Life Technologies).  



Capítulo 4  90 

 

 

Francisca Pereira de Moraes  Dezembro/2018 

4.3.13. Análise quantitativa de PCR 

O cDNA resultante foi amplificado por PCR quantitativo em tempo real utilizando o 

SYBR Green Master Mix (Life Technologies # 4367659). De modo a evitar interfências 

resultantes de possível contaminação de DNA genômico, apenas selecionaram-se iniciadores 

que se sobrepõe utilizando o software Primer Express versão 2.0 (Applied Biosystems, Foster 

City, CA). Os primers utilizados foram: β-actina: 5'-AACCGT GAAAGATGACCCAGAT-3', 

primer reverso: 5'-CACAGCCTGGATGGCTACGT-3’; COX2: 5'-

TGGTGCCTGGTCTGATGATG-3', primer reverso: 5'-GTGGTAACCGCT CAGGTGTTG-

3'; iNOS: 5'-CCCTCCTGATCTTGTGTTGGA-3', primer reverso: 5'-

TCAACCCGAGCTCCTGGAA-3'; IL-6: 5'-TAGTCCTCCCTACCCCCATTTCC-3’, primer  

reverso: 5'-TTGGTCCTTAGCCACTCCTTC-3'; IL1β: 5'-CAACCAACA 

AGTGATATTCTCCATG-3', primer reverso: 5'- GATCCACACTCTCCAGCTGCA-3' e 

TNF-α: 5’– GTTCTATGGCCCAGACCCTCACA – 3’, primer reverso: 5’ - 

TACCAGGCGTTGAGCTCAGC - 3'. As amplificações quantitativas por PCR (qPCR) foram 

realizadas em um ABI 7500 Fast Time PCR (Life Technologies) usando um programa cíclico: 

1 ciclo a 50 °C por 2 minutos e 1 ciclo de 95 °C por 10 minutos, seguido de 40 ciclos de 15 

segundos a 95 °C e 1 minuto a 60 °C. A curva de dissociação foi suplementada com 1 ciclo de 

1 minuto a 95 °C, 30 segundos a 55 °C e 30 segundos a 95 °C. A expressão de mRNA foi 

analisada usando o modo ΔΔCT e expressão relativa normalizada dos genes de manipulação 

de β-actina usando 7500 Fast System SDS Software v1.3.0 (Life Technologies). Valores <1 

indicam regulação transcricional negativa (inibição da expressão gênica) em comparação com 

LPS (definida como máxima indução genética = 1), enquanto valores > 1 indicam 

superexpressão do gene em particular. A amplificação de transcritos específicos foi ainda 

confirmada pela obtenção de perfis de curvas de fusão. Todas as amostras foram testadas em 

duplicata. 

4.3.14. Ensaio de cicatrização in vitro – migração celular 

A capacidade in vitro dos extratos foi avaliada com base em ensaio de migração 

celular descrito por Esposito et al. (2013). Inicialmente, as células HDFa foram semeadas em 

microplacas de 96 poços (Platypus Technologies, WI, EUA, Figura 4.3) a 3 x 10
5
 células/mL 

até próximo da confluência de 100%. As células foram marcadas com corantes fluorescentes 

NucBlue® Live Cell Stain (ThermoFisher scientific, R 37605) e CellTrackerTM Red 
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CMTPX (Life Technologies, C34552) a 1 µm. Depois de atingir a confluência, os insertos 

foram cuidadosamente removidos para formar uma região livre de barreiras no centro de cada 

poço. Em seguida, removeu-se o meio de crescimento e os detritos celulares livres lavando as 

células uma vez com solução salina tamponada com fosfato (PBS) estéril. Novos meios de 

crescimento (M106) foram adicionados aos controles (negativo: veículo, etanol 80% e 

positivo: 0,5% de soro fetal bovino, FBS) e extratos (50 μg/mL e 150 μg/mL, 4 poços/cada) e 

incubados por 36 h a 37 °C com 5% de CO2. O progresso da migração celular foi 

monitorizado no tempo 0 e após 18, 24 e 36 h.  A migração celular foi medida por 

fluorescência de comprimento de onda de excitação/emissão de 360/460 nm (azul) e 577/605 

nm (vermelho) no leitor de microplaca (Synergy H1, Biotech, Winooski, VT, EUA). O 

sistema de imagem EVOS FL Auto Cell (ThermoFisher scientific) foi usado para registrar as 

fotomicrografias das monocamadas de fibroblastos. A migração celular foi medida em relação 

ao aumento da unidade da fluorescência relativa (UFR) entre cada tempo (18, 24 e 36 h) e o 

tempo inicial (T0). As amostras em cada ponto foram comparadas ao veículo.  

 

Figura 4.3 – Placa de 96 poços com os insertos. 

 

(Fonte: AUTORA) 

4.3.15. Análise estatística 

A análise estatística foi realizada utilizando os softwares GraphPad Prism 4.0 

(GraphPad Software Inc., La Jolla, CA) e Statistica 7.0 (StatSoft, CA, EUA). Todos os dados 

foram analisados por ANOVA one-way e análises posthoc de Tukey e Dunnett com p < 0,05. 

Análises post hoc de diferenças entre grupos experimentais individuais utilizando testes de 
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comparação múltipla de Tukey, análises post hoc de diferenças entre os grupos testados e LPS 

foram feitas usando os testes de comparação múltipla de Dunnett. Os ensaios foram realizados 

pelo menos em triplicata, a menos que especificado. Todos os resultados são expressos como 

média ± desvio padrão. 

 

 Resultados e discussão 4.4.

4.4.1. Composição fitoquímica e atividade antioxidante 

A Tabela 4.1 mostra os resultados dos fitoquímicos (ácido ascórbico, compostos 

fenólicos totais, antocianinas e ácidos fenólicos individuais) e atividade antioxidante (DPPH e 

FRAP) dos frutos liofilizados. É possível notar que as amostras com maior teor de ácido 

ascórbico são a acerola (Ac) e camu-camu (Cc), seguidos pela maçã (Ma) e abacaxi (Ab) (p < 

0,05). Como visto na literatura, acerola e camu-camu são frutos reconhecidos por sua alta 

concentração de ácido ascórbico, e mais ainda, o camu-camu é o fruto apontado por ser uma 

das fontes naturais mais ricas nesse nutriente (RUFINO et al., 2010; FUJITA et al., 2013; 

AZEVÊDO et al., 2014; REZENDE; NOGUEIRA; NARAIN, 2018). Os valores de AA 

reportados para acerola foram superiores aos escontrados por Rezende et al. (2018) (220,76 a 

462,86 mg AA/100 g) e Alvarez-Suarez et al. (2017) (1201 mg/100 g) no mesmo fruto 

liofilizado. Produtos liofilizados tendem a preservar compostos bioativos naturalmente 

presentes, principalmente ácido ascórbico (PIASECKA et al., 2013), pois a técnica utiliza 

baixas temperaturas e ausência de oxigênio. De fato, a oxidação é apontada como uma das 

principais causas da destruição do ácido ascórbico, através de mecanismo que envolve 

processos oxidativos de escurecimento (PARK; LEE; EUN, 2016).  

O camu-camu liofilizado apresentou maior teor de compostos fenólicos totais, 

seguido da acerola, maçã e abacaxi (p < 0,05), respectivamente (Tabela 4.1). Em estudos 

anteriores o camu-camu já havia sido apontado como importante fonte de CFT (67,1 mg 

AGE/g; FUJITA et al., 2013), porém valores mais expressivos foram encontrados no presente 

estudo (92,95 mg GAE/g). Rufino et al. (2010) ao analisarem o teor de compostos fenólicos 

em frutos tropicais brasileiros, também mostraram que camu-camu e acerola apresentaram 

resultados superiores quando comparados a caju, jaboticaba, jambolão e mangaba, por 

exemplo.   
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Tabela 4.1– Fitoquímicos, ácidos fenólicos e atividade antioxidante dos extratos de acerola, 

camu-camu, maçã e abacaxi. 

Os valores são expressos como média ± desvio padrão; ND: não detectou. a, b, c, d: Letras sobrescritas 

diferentes na mesma linha são significantemente diferentes  pelo teste de Tukey (P < 0,05). AA – ácido 

ascórbico; CFT – compostos fenólicos totais; AMT - antocianinas monoméricas totais; ANT – antocianinas pelo 

método do HPLC; DPPH - 2,2-difenil-1-picrilhidrazil; FRAP – Poder de redução do ferro; TE – trolox 

equivalente; SF – sulfato ferroso.  

  

  Acerola Camu-camu Maçã Abacaxi 

Fitoquímicos AA (mg/100 g) 9454,28±63,84
a
 5830,53±19,93

b
 944,64±60,88

c
 442,47±23,28

d
 

CFT (mg/g) 40,35±2,23
b
 92,95±2,85

a
 14,68±0,24

c
 3,51±0,19

d
 

AMT (mg/100 g) 6,05±0,55
a
 6,46±0,59

a
 2,09±0,51

b
 ND 

ANT-HPLC 

(mg/100 g) 

14,04±0,38
a
 5,36±0,41

c
 6,67±0,56

b
 5,97±0,16

bc
 

Ácidos 

Fenólicos 

(mg/100 g) 

Gálico ND 6,62±0,61 ND ND 

Hidroxibenzóico ND 2,34±0,51 ND ND 

Clorogênico ND 4,41±0,12
b
 15,37±0,46

a
 0,66±0,03c 

Caféico ND 1,59±0,03
a
 1,17±0,06

b
 ND 

p-cumarico ND 0,66±0,03
a
 ND 0,28±0,00

b
 

Ferrulico ND 1,10±0,02
a
 0,34±0,01

b
 ND 

Elágico 2,36±0,00
b
 13,64±0,83

a
 ND 2,24±0,05

b
 

Atividade 

antioxidante 

DPPH 

(µmol TE/g) 

366,76±7,99
b
 756,11±15,16

a
 72,42±4,17

c
 10,86±0,21

d
 

 FRAP 

(µmol SF/g) 

101,05±1,90
b
 111,10±1,97

a
 109,30±0,50

ab
 49,45±0,97

c
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Em relação à concentração de antocianinas monoméricas (AMT), não houve diferença 

estatística (p > 0,05) entre acerola e camu-camu (Tabela 4.1). A maçã liofilizada apresentou 

teor de antocianinas três vezes menor que os teores de camu-camu e acerola, ao passo que em 

abacaxi liofilizado não foi detectado esse composto pela metodologia do pH diferencial. No 

entanto, para os dados das antocianinas (ANT) pelo método do cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC), a acerola mostrou concentração superior (p < 0,05) às demais amostras 

(Cc, Ma e Ab). Ainda, foram identificadas antocianinas em abacaxi liofilizado pelo método 

cromatográfico, o que não havia sido mostrado pelo método diferencial. Na literatura os 

teores de antocianinas monoméricas totais encontrados em acerola liofilizada mostram 

variação de 2,00 a 11,16 mg/100 g (REZENDE; NOGUEIRA; NARAIN, 2018), enquanto 

que a concentração determinada por HPLC (14,04 mg/100 g) do presente trabalho foi superior 

ao encontrado por esses autores. Esses achados apontam para maior precisão e sensibilidade 

do método de determinação de antocianinas por HPLC (TRUONG et al., 2010; GOUVÊA et 

al., 2012). 

Na Tabela 4.1 estão os resultados obtidos para o perfil de ácidos fenólicos. Foram 

identificados ácido gálico (Cc), hidroxibenzóico (Cc), clorogênico (Cc, Ma e Ab), caféico e 

ferrúlico (Cc e Ma), p-cumárico (Cc e Ab), e elágico (Ac, Cc e Ab) nas amostras liofilizadas. 

O ácido clorogênico e p-cumárico já haviam sido detectados em abacaxi em outros estudos 

(STEINGASS et al., 2015; OLIVAS-AGUIRRE et al., 2017), ao passo que os ácidos 

clorogênico e caféico foram identificados previamente em maçã liofilizada (RAUDONE et 

al., 2016; LEE; CHAN; MITCHELL, 2017). 

A atividade antioxidante total é um fenômeno complexo que pode se manifestar por 

diferentes mecanismos, resultante da presença dos compostos bioativos nas amostras, bem 

como da interação entre essas substâncias (NOPI et al., 2018). Pois, diferentes métodos de 

análise avaliam diferentes mecanismos de atuação através dos quais o potencial antioxidante 

pode ser mensurado. Dessa forma, é recomendável avaliar mais de uma metodologia para 

obter análise mais realista do poder antioxidante da amostra em questão. A análise de FRAP 

mede a capacidade de redução do metal ferro (Fe
3+

 a Fe
2+

) pelos compostos antioxidantes 

presentes. Neste contexto, a capacidade quelante de metais é um mecanismo secundário na 

estimação da atividade antioxidante (SANTOS; ALVARENGA BRIZOLA; GRANATO, 

2017). Já a metodologia do DPPH é baseada na captura do radical 2,2-difenil-1-picril-hidrazil 

pelos compostos antioxidantes.  
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Neste estudo foram comparados os resultados dos testes DPPH e FRAP, pois alguns 

desses compostos (como AA e CFT) têm forte poder redutor, mas fraca capacidade quelante 

de metais (ALVAREZ-SUAREZ et al., 2017). Nota-se que as amostras com maiores 

potenciais antioxidantes foram camu-camu e acerola, respectivamente, em ambos os métodos. 

Como esperado, os resultados do teste FRAP tendem a ser menores, pois as amostras citadas 

(Ac e Cc) apresentam alto teor de AA e CFT, consequentemente baixo poder quelante do 

metal. Entretanto, a atividade antioxidante pelo método DPPH das amostras de acerola 

(Tabela 4.1) é superior ao encontrado por Alvarez-Suarez et al. (2017), enquanto que os 

resultados do teste FRAP são relativamente próximos (8,41 e 144,91 µmol TE/g, 

respectivamente) ao mostrado pelos mesmos autores. Nesse estudo, também foi observado 

que quanto maior o teor de CFT, AA e antocianinas, maior foi a atividade antioxidante das 

amostras no teste DPPH (Tabela 4.1). Essa correlação entre o conteúdo de compostos 

fenólicos totais e ácido ascórbico com a capacidade antioxidante de frutos (acerola e camu-

camu) é relatada em diversos estudos como positiva, ou seja, quanto maior teor dos 

fitoquímicos extraíveis, maior a atividade antioxidante (AGUDELO et al., 2017; REZENDE; 

NOGUEIRA; NARAIN, 2018). A nossa hipótese é que os compostos trabalhem de maneira 

sinérgica contra danos oxidativos, uma vez que os compostos citados apresentam potencial 

redox, doando hidrogênio e inibindo o oxigênio singlete  (AGUDELO et al., 2017; NEVES et 

al., 2017; REZENDE; NOGUEIRA; NARAIN, 2018). O elevado poder redutor mostrado pela 

amostra de maçã liofilizada no teste FRAP, semelhante (p > 0,05) ao demonstrado pelas 

amostras de camu-camu e acerola (Tabela 4.1) pode ser parcialmente explicada pela presença 

de ácido clorogênico previamente reportado como eficiente antioxidante, ao analisar pela 

metodologia FRAP (RAUDONE et al., 2016; LEE; CHAN; MITCHELL, 2017).  

4.4.2. Determinação da viabilidade celular ensaio MTT  

A determinação da citotoxidade ou viabilidade celular é importante como etapa prévia 

aos ensaios de atividade biológica in vitro. A técnica consiste em avaliar a redução do MTT 

(cristais hidrossolúveis) em formazan (composto insolúvel de coloração azul-púrpura). Se 

houver viabilidade celular, a reação irá ocorrer, pois é preciso a presença das enzimas lactato 

desidrogenase presentes nas células vivas. Então, é feito a correlação da densidade ótica com 

a quantidade de células viáveis (PEREZ et al., 2017; PASCUA-MAESTRO et al., 2018).  

Nesse estudo, primeiramente as células foram tratadas com os extratos dos frutos de 

interesse (acerola, camu-camu, maçã e abacaxi) nas concentrações de 25, 50 e 250 µg/mL. 
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Todas as concentrações testadas neste experimento não mostraram toxicidade (p > 0,05), uma 

vez que a viabilidade celular encontra-se superior a 80% para todas as amostras e 

concentrações (Figura 4.4).  

 

Figura 4.4 – Efeito dos extratos de acerola, camu-camu, maçã e abacaxi liofilizados sobre a 

viabilidade celular, expressa como percentual de células sobreviventes em relação ao controle. 

 

Identificação das amostras: controle negativo (branco) – meio DMEM com as células sem tratamento nas 

concentrações de 25, 50 e 250 µg/mL. veículo: etanol 80%; DMSO: Dimetilsulfóxido (controle positivo); 

Amostras: acerola (Ac), camu-camu (Cc),  maçã (Ma) e  abacaxi (Ab). Resultados expressos como média ± 

desvio padrão. 

4.4.3. Inibição da produção das espécies reativas de oxigênio (ROS) e nitrogênio (NO) 

O lipopolissacarídeo (LPS) é o principal componente da endotoxina extraída das 

paredes celulares das bactérias gram-negativas. Quando administrado a células macrófagos 

RAW 264.7, é capaz de desencadear reações inflamatórias rapidamente (MALDONADO; 

SÁ-CORREIA; VALVANO, 2016) e é de esperar que a produção de ROS e NO aumentem 

consideravelmente (GRACE et al., 2016). Dessa forma, para avaliar o efeito dos extratos 

sobre a inibição desse mecanismo, os extratos dos frutos liofilizados foram administrados a 

macrófagos ativados com LPS. A Figura 4.5 A mostra o comportamento desses extratos sobre 

a produção de ROS. Nota-se que todas as amostras (Ac, Cc, Ma e Ab) foram capazes de 

reduzir a produção das espécies reativas de oxigênio (p < 0,001). Por outro lado, apenas 

acerola e camu-camu liofilizados (amostras com maior teor de ácido ascórbico, Tabela 4.1) 
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foram capazes de inibir a produção de óxido nítrico (NO). Anteriormente, Hong et al. (2018) 

mostraram que o ácido ascórbico foi capaz de reduzir os níveis de ROS em células K562, 

responsáveis pela produção de hemácias. Wan et al. (2018) já haviam afirmado que a 

vitamina C é fundamental na inibição das ROS, e consequentemente na redução da produção 

de NO. Os autores associam esse comportamento ao poder antioxidante da vitamina, que 

primeiramente elimina as ROS, levando à diminuição de NO. Molina et al. (2014) também 

comentam que a vitamina C em combinação com outros compostos antioxidantes (como 

carotenoides), podem reduzir a produção das ROS. Giampieri, Alvarez-Suarez e Battino 

(2014) citam que esses efeitos protetores dos fitoquímicos vão além do seu simples poder 

antioxidante, atuando também na ativação de vias moleculares relacionadas diretamente à 

resposta antioxidante. Por exemplo, Gasparrini et al. (2017) e Lee et al. (2014) relataram que 

os polifenóis contituintes das berry  (morango e mirtilo, amora preta, groselha preta, 

respectivamente) atuavam na proteção do dano oxidativo em RAW 264.7 estimulado por LPS 

ativando um fator eritróide 2 (Nrf2), que é um regulador mestre da resposta antioxidante do 

organismo. Outros autores também relataram previamente o efeito potencial dos fitoquímicos 

na dieta, através da proteção de danos oxidativos causados por essas espécies reativas 

(ALVAREZ-SUAREZ et al., 2016; ALVAREZ-SUAREZ et al., 2017). 
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Figura 4.5 – Efeito dos extratos de acerola, camu-camu, maçã e abacaxi liofilzados na (A) 

produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) e (B) produção de óxido nítrico (NO) em 

RAW 264.7 induzido por LPS (lipopolissacarídeo).  

 

Identificação das amostras: veículo: etanol 80%; DEX: Dexametasaona (controle positivo); Amostras: acerola 

(Ac), camu-camu (Cc),  maçã (Ma) e  abacaxi (Ab). Resultados expressos como média ± desvio padrão. 

Amostras marcadas com asterisco são significativamente diferente comparado a LPS. * p < 0,05; ** p < 0,01; 

*** p < 0,001; **** p < 0,0001. 
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4.4.4. Ensaios sobre o potencial anti-inflamatório in vitro 

Durante o processo inflamatório, que pode ser desencadeado por diversos estímulos de 

natureza física, química ou toxina microbiológicas (ZHAI et al., 2016), há a ocorrência de 

eventos celulares em cascata. Dentre essas reações, está a liberação de enzimas-chave e 

mediadores químicos, que agem de maneiras diversas e são capazes de controlar o processo. 

O óxido nítrico é um dos mediadores que promove a vasodilatação e consequente aumento do 

fluxo sanguíneo durante o processo inflamatório. Há também a produção de citocinas pró e 

anti-inflamatórias, como fator de necrose tumoral (TNF-α) e interleucinas 1 beta e 6 (IL-1β e 

IL-6, respectivamente) que atuam na expressão das móleculas de adesão das células de defesa, 

mas quando presentes em excesso, podem agravar as doenças inflamatórias (ZHAI et al., 

2016; DUARTE et al., 2018). 

Nesse trabalho, cinco marcadores foram selecionados para avaliar o efeito dos extratos 

de acerola, camu-camu, maçã e abacaxi liofilizados sobre o processo inflamatório in vitro. A 

β-actina foi utilizada como referência de comparação, pois é um indicativo da viabilidade 

celular (CELMER, 2010). Os extratos dos frutos avaliados nesse estudo não apresentaram 

resultados significativos sobre a expressão dos marcadores, fator de necrose tumoral (TNFα) e 

óxido nítrico sintase induzível (iNOS) (dados não mostrados).  

Na Figura 4.6 A esão demonstrado que a acerola liofilizada foi capaz de reduzir (p < 

0,001) a expressão da enzima cicloxigenase 2 (COX-2), responsável pela produção das 

prostaglandinas pró-inflamatórias, causando inflamação e dor (JAYESH et al., 2018). O 

estudo avaliou a citocina IL-1β (Figura 4.6 B) responsável por produzir inflamação sistêmica 

através da ativação da COX-2 e produzir o óxido nítrico, além da citocina IL-6, citada como 

um dos mais importantes mediadores, responsável pelas reações durante os estímulos 

dolorosos gerados pela infecção (OLIVEIRA et al., 2011). As amostras liofilizadas dos frutos 

reduziram a expressão de IL-1β de maneira significativa (p < 0,05) na ordem Ma>Ac>Cc>Ab. 

Os resultados também mostram que os extratos foram efetivos em mitigar a expressão de IL-6 

(p < 0,05), desta vez tendo a acerola como principal inibidor  (Ac>Cc>Ma e Ab, Figura 4.6). 

O comportamento apresentado pela acerola diante dos marcadores gênicos no ensaio 

anti-inflamatório (Figura 4.6) pode estar associado a alta concentração de ácido ascórbico 

encontrado na amostra. Sobre isso, Molina et al. (2014) citam que a vitamina C foi capaz de 

aumentar a proliferação de linfócitos T, células de defesa do corpo, e reduzir a produção das 

interleucinas pró-inflamatórias. Esse resultado mostra o potencial do ácido ascórbico no 
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combate ao processo inflamatório. Além do AA, outros compostos bioativos são importantes 

na redução das citocinas pró-inflamatórias, exercendo efeitos anti-inflamatórios. Por exemplo, 

Lee et al. (2014) mostraram que as diferentes antocianinas em berry tem relação direta entre 

potencial antioxidante e efeito anti-inflamatório em macrófagos RAW 264.7. Da mesma 

maneira, Gasparrini et al. (2017) revelaram que extrato a base de morango apresentou perfil 

anti-inflamatório, sendo esse efeito atribuído à capacidade dos polifenóis em ativar vias 

antioxidantes responsáveis por reduzir o estresse oxidativo, incluindo a produção de NO 

induzida por LPS em macrófagos RAW 264.7.  
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Figura 4.6– Efeito dos extratos de acerola (Ac), camu-camu (Cc), maçã (Ma) e abacaxi (Ab) 

liofilizados nos marcadores gênicos anti-inflamatórios em células RAW 264.7 induzidos por 

LPS (lipopolissacarídeo). 

Onde: (A) Cicloxigenase – COX-2; (B) Interleucina 1 beta – IL-1β; (C) Interleucina 6 – IL-6. CON – etanol 80% 

(controle negativo); DEX – Dexametasona (controle positivo). Resultados expressos como média ± desvio 

padrão. Amostras marcadas com asterisco são significativamente diferente comparado ao LPS. * p < 0,05; ** p < 

0,01; *** p < 0,001; **** p < 0,0001. 

 

4.4.5. Migração celular 

A regeneração celular que acontece como consequência durante a cicatrização de 

feridas (wound healing) consiste em uma série de eventos com o objetivo de reestabelecer a 

integridade da região danificada (VAROGLU et al., 2010). Acontece em etapas subsequentes 

e coincidentes, descritas como hemóstase, inflamação, proliferação e remodelação 

(maturação). Na fase de proliferação acontece o acúmulo de células e tecido, como 

fibroblastos e células endoteliais (WANG et al., 2018). No decorrer desses eventos do 
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processo migratório celular há a participação das interleucinas, como a IL-6 e IL-1β e 

enzimas, como COX-2, cujas expressões irão determinar o curso e o destino da cicatrização 

da ferida (MOHAMMED et al., 2016).  

Nesse estudo, um teste in vitro que consiste da análise do efeito dos extratos dos frutos 

liofilizados sobre a migração celular foi conduzido. A Figura 4.7 mostra os resultados após 

18, 24 e 36 horas de incubação. Percebe-se que apenas a acerola liofilizada aumentou a 

migração celular após 24 horas (p < 0,05) e 36 horas (p < 0,01). Novamente, podemos 

associar essa capacidade a alta concentração de ácido ascórbico (Tabela 4.1), uma vez que o 

ácido ascórbico está intimamente envolvido no metabolismo e regulação do colágeno, 

proteína necessária na regeneração das células da pele e também responsável por fortalecer 

partes do corpo, ou seja, atua na cicatrização de feridas (YAHYA, 2006; BIKKER et al., 

2016; MOHAMMED et al., 2016). Então, juntamente com suas fortes propriedades 

antioxidantes, o AA é um co-fator essencial para múltiplas reações enzimáticas e foi mostrado 

que suprime os processos pró-inflamatórios e promove efeitos anti-inflamatórios (Figura 4.6).  
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Figura 4.7– Efeito dos extratos de acerola (Ac), camu-camu (Cc), maçã (Ma) e abacaxi (Ab) 

liofilizados no processo de migração celular das células HDFa a 50 µg/mL. 

18 24 36 48
0

200

400

600
Veículo

Ac

Cc

Ma

Ab

*

***

*

Tempo, horas

A
u

m
e
n

to
 d

a
 U

F
R

 e
m

 r
e
la

ç
ã

o
 a

o
 T

0

 

Onde: UFR: Unidade de fluorescência relativa em relação ao tempo inicial (T0). Veículo: etanol 80%. 

Resultados expressos como média ± desvio padrão. Amostras marcadas com asterisco são significativamente 

diferente comparado ao veículo. * p < 0,05; *** p < 0,001. 

 

 Conclusão parcial 4.5.

A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que os frutos liofilizados adquiridos 

no comércio apresentaram compostos fitoquímicos importantes, com destaque para a acerola 

e camu-camu liofilizados, os quais apresentaram elevada concentração de ácido ascórbico, 

compostos fenólicos totais e potente atividade antioxidante.  

Os extratos dos frutos acerola, camu-camu, maçã e abacaxi não mostraram 

toxicidade em macrófagos do tipo RAW 264.7. Além disso, foram capazes de reduzir a 

produção das espécies reativas de oxigênio e suprimir a expressão gênica das interleucinas IL-

1β e IL-6, com atividade pró e anti-inflamatória (p < 0,05). Apenas acerola e camu-camu 

liofilizados foram capazes de reduzir a produção das espécies reativas de nitrogênio (NO). 

Além do mais, o extrato da acerola foi o único capaz de inibir a expressão da COX-2 e 

auxiliar no processo de migração celular das células tipo HDFa. Fica claro que a acerola 

desidratada na forma liofilizada apresenta compostos preservados ativos, sobretudo alto teor 

de ácido ascórbico, sendo ingrediente com potencial de exploração e aproveitamento por parte 
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da indústria farmacêutica e de alimentos. Apesar disso, por se tratar de pós liofilizados 

adquiridos no comércio, as condições de obtenção não foram controladas e/ou conhecidas, o 

que cria perspectivas para estudos futuros que envolvam acompanhamento do processo de 

produção e novos estudos biológicos in vitro que esclareçam os parâmetros operacionais 

desejáveis para o processo.  
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5. CONCLUSÃO GERAL 

Os resultados obtidos utilizando o NIR e técnicas de análise quimiométrica na 

avaliação dos compostos biaotivos (AA e CFT) e atividade antioxidante da acerola mostraram 

boa correlação entre os valores experimentais e preditos para o teor de ácido ascórbico. Esse 

reultado mostra a possibilidade de realizar a análise desse composto no fruto in natura, o que 

facilita a avaliação da qualidade, além de constituir método portátil e que pode ser realizado 

em campo. Por outro lado, não foram obtidos modelos satisfatórios para compostos fenólicos 

totais e atividade antioxidante.  

O processo de liofilização da polpa e do resíduo mostrou que as amostras 

apresentaram baixa atividade de água, sendo considerados materiais estáveis 

microbiologicamente, além de serem pós de natureza amorfa e cristalina. O estudo mostrou 

que os materiais liofilizados foram considerados higroscópicos (PO), ligeiramente 

higroscópicos (POG e REG) e não higroscópico (RE) o que exige maior cuidado em relação à 

escolha do tipo de embalagem utilizada e das condições de armazenamento de cada amostra, 

para que não ocorra (re) absorção de água do ambiente. Outro parâmetro importante avaliado 

foi a solubilidade das amostras e a capacidade de retenção de água, óleo ou leite. Percebeu-se 

que a goma arábica melhorou a capacidade de solubilização das amostras, além de proteger os 

compostos bioativos ao longo do armazenamento, porém a adição da goma não favoreceu a 

retenção dos solventes testados principalmente dos hidrofílicos (água e leite). 

Na avaliação de cor as amostras com goma arábica apresentaram maior brilho, 

influenciadas pela presença do coadjuvante, além da predominância da cor vermelha (+a*), 

uma vez que a acerola tem essa pigmentação oriunda das antocianinas. 

Ao avaliar a composição bioativa ao longo da estabilidade, notou-se que para os CFT 

da polpa houve preservação em torno de 60% ao longo dos 120 dias, enquanto que o resíduo 

reteve apenas 20%, todos em relação ao teor inicial. Já as antocianinas mostraram retenção 

próxima a 80% nas amostras refrigeradas (4 °C). A temperatura de refrigeração também foi 

eficaz na manutenção do ácido ascórbico ao longo do armazenamento, porém a presença da 

goma arábica foi essencial na retenção observada, chegando a 72% e 88% (POG25 e POG4, 

respectivamente). Ao analisar a atividade antioxidante, pode-se observar que esse parâmetro 

foi melhor nas amostras com goma arábica, reforçando a importância desse coadjuvante na 

manutenção dos compostos boativos com potencial antioxidante. 
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Os frutos liofilizados (acerola, camu-camu, maçã e abacaxi) obtidos comercialmente 

foram avaliados quanto à composição fitoquímica, biológica e anti-inflamatória. Como 

resultados, a acerola e o camu-camu mostraram teores relevantes de ácido ascórbico e 

atividade antioxidante. Ambos os extratos foram capazes de inibir a produção das espécies 

reativas de oxigênio e a expressão das interleucinas com atividade pró e anti-inflamatória (IL-

1β e IL-6). No entanto, somente os extratos de acerola e camu-camu foram capazes de inibir a 

produção das espécies reativas de nitrogênio. E mais ainda, apenas o extrato de acerola inibiu 

a expressão gênica da enzima COX-2, além de ajudar a migração celular do processo de 

cicatrização, reforçando que o composto ácido ascórbico teve relação direta com os benefícios 

apresentados pelo fruto em questão.   

A partir da análise de todos os resultados obtidos nas diferentes abordagens feitas no 

fruto acerola, seja na sua forma in natura, intacta ou processada liofilizada, pode-se perceber 

o potencial bioativo e biológico do fruto, mostrando um horizonte de exploração industrial, 

tanto para a alimentação, como suplementos ou mesmo em fitoterápicos. Novos estudos são 

necessários para esclarecer os benefícios proporcionados por esse fruto, incluindo estudos in 

vivo. Como sugestão, estudos sobre a biodigestibilidade e biodisponibilidade do ácido 

ascórbico a partir da ingestão seriam interessantes para avanços nessa área de estudo.  
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7. Apêndice A – Artigo 1 submetido 
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Abstract: Acerola fruit is one of the richest natural sources of ascorbic acid ever known. As 

a consequence, acerola fruit and its products are demanded worldwide for the production of 

healthy supplements and development of functional products. However, the analytical 

determination of ascorbic acid is time-consuming and costly. In this study, we show a non-

destructive, reliable, and fast method to measure ascorbic acid content in intact acerola using 

near infrared spectroscopy (NIRS) associated to multivariate calibration methods. Models 

using variable selection by means of interval partial least square (iPLS) and genetic 

algorithm (GA) were tested. The best model for ascorbic acid content, based on the 

prediction performance, was the GA-PLS method with 2nd derivative spectral pretreatment, 

with an RMSECV = 22.9 mg/100 g, RMSEP = 46.3 mg/100 g, RPD = 8.0,   
   = 0.98 and 

  
  = 0.96. The current methodology, using NIR spectroscopy and chemometrics, is a 

promising and rapid tool to determine the ascorbic acid content of intact acerola fruit. 

Keywords: Acerola; NIRS; PLS; iPLS; GA-PLS; ascorbic acid.  

 

1. Introduction 

 Acerola (Malpighia emarginata DC), also called Barbados cherry or cherry-of-

Antilles, has its origin traced to the Caribbean area, northern South America and Central 

mailto:roberta@eq.ufrn.br
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America. This tropical fruit is known for its high concentration of health-relevant 

phytochemicals, mainly ascorbic acid [1]. The uniquely high concentration of ascorbic acid 

makes this fruit valuable for further use in other food products, and creates great potential 

market for acerola. In fact, great market growth is expected for acerola extract. The global 

acerola extract market is expected to be worth US$ 17.5 billion by 2026, as a consequence of 

the rising global demand for natural bioactive-rich fruits and derivatives, such as acerola 

[2,3].  

 The determination of ascorbic acid in acerola fruit is usually performed by high-

performance liquid chromatography (HPLC), HPLC tandem photodiode array and mass 

spectrometry detectors (HPLC–PDA–MS/MS), electrochemical or titrimetric methods [4,5]. 

Although these analytical methods present high selectivity and sensitivity, there are some 

difficulties, such as the destruction of the sample, the need of specific reagents and bulky 

instrumentation that impairs in-field monitoring, as well as the generation of waste. In 

addition, some of the techniques, such as chromatography, require specialized personnel, 

which limits their application beyond the laboratory. Therefore, the development of non-

destructive, reliable, accurate, fast and robust methods to measure the ascorbic acid content 

in intact acerola is highly desirable to ensure higher quality fruits to the market. 

 Near Infrared Spectroscopy (NIRS) is an attractive analytical technique for measuring 

ascorbic acid [6,7] and other important quality parameters in horticultural products [8–10]. 

Other applications and some developments have been reviewed by Moreda et al. [11]. 

Basically, the success of NIRS in food science and technology is due to a minimum or none 

sample preparation, no waste generation, low-cost when compared to conventional methods, 

besides providing simultaneous analytical parameters or multi-components.  

 The use of appropriate chemometric tools for multivariate calibration is largely 

responsible for successful applications of the NIRS technique in intact fruits. The NIR 

spectrum is essentially composed of a large set of overtones and combination bands (OH, 

CH and NH bonds), causing it to be highly convoluted. Multivariate calibration such as 

partial least squares (PLS) [9],  principal component regression (PCR) [12] artificial neural 

networks (ANN) [13] least squares–support vector machines (LS–SVM), variable selection 

algorithms such as interval partial least square (iPLS), and genetic algorithm (GA) [14] are 

required to extract the information about quality attributes that remain unveiled in the NIR 
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spectrum. Moreover, spectral pre-processing techniques are commonly applied before 

multivariate calibration to improve the signal-to-noise ratio of the spectral data, eliminating 

noises and undesired variations that can mask the signal of interest. Transformation 

techniques and their sequence depend on the NIR application itself, including a wide range 

of techniques, such as smoothing [9] and normalization [15, 16].  Moreover, the proposal 

and development of any new analytical validation of multivariate method is very important 

because it is the first step for the recognition of methods for official analysis, estimating 

some figures-of-merit (FOM) such as analytical selectivity, sensitivity, precision, accuracy, 

limit of detection and limit of quantification [17].  

 Herein, this paper presents the use of NIRS as a rapid and non-destructive method to 

predict ascorbic acid content in intact acerola (Malpighia emarginata DC.) fruit. PLS 

regression and variable selection algorithm (iPLS and GA) were used for the statistical 

analysis of the data and development of prediction models. Several methods, including 

smoothing, multiplicative scatter correction and second derivative were conducted and 

compared to obtain the appropriate model. Finally, the best performing model was submitted 

to a statistical elliptical joint confidence region (EJCR) test and validated by the calculation 

of FOMs. 

2. Material and Methods 

2.1 Fruit material 

 Acerola fruits were purchased in the local market of Natal-RN-Brazil between 

December 2014 and January 2015. Acerola fruits with homogenous size and no evident 

injuries or illnesses were selected for this study. For the ascorbic acid and spectral 

measurements, 3 fruits were used per sample (306 acerola fruits, N = 102 samples). The 

selected acerola fruits were kept under controlled conditions (24-28 °C, humidity 60-80%) for 

at least 1h prior to NIR spectral measurements. Acerola in three different maturation stages 

were analyzed in this study. For that, the fruits were grouped in three different color groups 

(orange, red and purple). In doing this, our objective was to cover all the possible fruit 

variations in this study.  

2.2 Reference method for ascorbic acid and morphological properties 
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 The method for the determination of ascorbic acid followed the modified titrimetric 

procedure described by Oliveira et al. [18] based on AOAC standard methodology (AOAC 

967.21), with the indicator 2,6-di-chlorophenol-indophenol (DCFI). A total of 0.5 g of 

sample was mixed with 50 mL of metaphosphoric acid and stirred for 3 minutes. The 

solution was used to titrate a mixture of 2 mL of DCFI with 18 mL of distilled water. The 

end point of titration was determined when the standard solution and the titrant reached the 

same color. Results were expressed in mg per 100 g of fresh weight (mg/100 g FW). All 

analyzes were performed in triplicate. 

 The fruit morphological characteristics (weight, diameter, average values) were also 

evaluated. The fruit weight was measured by an analytical balance, while the average 

diameter was determined using a digital caliper (INSIZE, 0-200 mm/0-8”, model n° 1112-

200, Ohio, EUA).  

 

2.3 Near-infrared diffuse reflectance measurements (FT-NIR) 

 Spectra were collected for all samples in reflectance mode using a multi-purpose 

analyzer Antaris MX FTNIR spectrometer (Thermo Fisher Scientific Inc, USA). The 

instrument was equipped with a NIR fiber optic probe, interferometer, cooled InGaAs 

detector, and a wide-band quartz halogen light source (50 W). The NIR spectra were 

obtained across the ranges 10,000–4,166 cm
-1

 or 1000–2400 nm, and were recorded with a 

spectral resolution of 8 cm
1

 (1.25 x 10
6
 nm) and an average of 32 scans. The time required 

to achieve a spectral measurement was 30 s. For the spectral measurements, 3 fruits were 

used per sample (306 acerola fruits, N = 102 samples). The average value from three 

different spectral measurement locations (two diameter readings and one reading taken 

bottom to top of the fruit) on each fruit was stored, and the mean spectrum was calculated for 

each sample.  

2.4 Chemometric analysis 

 The data pre-treatment and construction of chemometric models were implemented in 

MATLAB version R2014a (Math-Works, Natick, MA, USA). Comparisons were made 

between PLS regression analysis varying the pre-processing: first and second derivatives 

with different windows width (371 points), multiplicative scattering correction (MSC) and 
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Savitzky-Golay (SG) smoothing (371 points). PLS is a technique of multivariate calibration 

based on maximal covariance between the spectral matrix and the response vector and 

considers the number of latent variables (LV) defined as the number of factors that explain 

the model [19,20]. In order to generate the prediction models for the ascorbic acid content, 

samples were grouped into two sets: 70% (N = 72) of samples for calibration and 30% (N = 

30) for external validation, using the Kennard-Stone algorithm [21].
 
 

 Variable selection algorithms (iPLS and GA) were used for optimizing PLS models 

using a spectrum of variables with more relevant information. The predicted results for the 

calibration models developed by PLS using the spectral regions selected by iPLS and GA 

were compared to those found by PLS using the whole region. The calibration model 

accuracy was described by the coefficient of determination for the calibration data set (  
 ) 

and validation data set (  
 ), RMSECV (root mean square error of cross-validation), and 

RMSEP (root mean square error of prediction). Also the RPD value (ratio of prediction to 

deviation) was calculated [9,22] by dividing the SD (standard deviation) to the RMSECV or 

the RMSEP. RPD results below 1.5 indicate that the calibration is not useful. RPD values 

higher than 2 indicate that quantitative predictions are possible. An outlier test was applied, 

based on the model data, NIR matrices and the experimental ascorbic acid values used for 

calibration and validation, considering the number of latent variables.  The outlier detection 

was conducted to improve model accuracy, removing samples with extreme values and high 

influence on the model, and eliminating un-modeled residues in the spectra and vector data 

responses. An EJCR was calculated to evaluate the slope and intercept for the reference 

regression at a 95% confidence interval. Finally, validating an analytical method 

demonstrates whether it fulfills its intended purpose. Therefore, some figures of merit such 

as analytical selectivity, sensitivity, precision, accuracy, limit of detection, limit of 

quantification were determined.  

 

3. Results  

3.1 Experimental data 

 The number of samples (N), minimum (Min), maximum (Max), median and standard 

deviation (SD) for ascorbic acid content, and fruit morphological characteristics (diameter 

and weight) are presented in Table 1.  
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Table 1: Summary of statistics for ascorbic acid content and morphological 

characteristics (diameter 

and weight) of acerola fruit. 

Parameter N Min Max Mean S.D. 

Ascorbic acid 

(mg/100 g FW) 

102 1190.65 2187.06 1833.57 374.56 

Diameter (mm) 102 10.1 25.5 19.1 3.0 

Weight (g) 102 1.5 8.2 4.2 1.4 

 

 

Figure 1 shows the measured acerola absorbance spectra of all samples in the region between 

1000 and 2400 nm.  

 
Figure 1: Raw NIR spectra (1000–2400 nm) of intact acerola fruit. 

3.2. Ascorbic acid model fitting 

Initially, PLS and variable selection algorithms (iPLS and GA) were performed on the 

original spectra to develop the NIR model and thereby non-destructively predict ascorbic 

acid in intact acerola fruits. Table 2 shows the results for PLS, iPLS-PLS and GA-PLS 
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models varying the processing method after correcting the systematic behaviors presented by 

the original spectrum.  

Table 2: Summary of statistics for the calibration and prediction sets for ascorbic 

acid (mg/100 g FW) in acerola fruit using FT–NIR spectra and PLS, PLS-iPLS and 

GA-PLS. 

Model Number of 

selected 

wavelengths  

Spectral 

pre-

treatments 

Calibration Prediction   

R
2
c RMSECV R

2
p RMSEP RPD LV 

PLS 1553 2nd 

derivative 

5 points 

0.88 395.7 0.17 351.5 1 9 

PLS 1555 MSC 1st 

derivative 

3points 

0.91 402.4 0.2 355.2 1 8 

PLS 1555 MSC 2nd 

derivative 

3points 

0.93 510.1 0.19 358.8 1 8 

iPLS-

PLS 

148 MSC 1st 

derivative 

9 points 

 

0.73 518.9 0.16 338 1.1 8 

iPLS-

PLS 

297 MSC 2nd 

derivative 

3points 

0.98 477.7 0.12 365.3 1 8 
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GA-

PLS 

436 2nd 

derivative 

5points 

0.98 22.9 0.54 46.3 1.6 12 

GA-

PLS 

429 MSC 2nd 

derivative 

3points 

 

0.97 248.22 0.53 268.5 1.4 14 

R
2
c – determination coefficient for calibration; RMSECV – ratio of prediction to deviation; 

RMSEP – ratio of prediction to deviation; R
2
p – determination coefficient for prediction; RPD 

– ratio of prediction to deviation; LV – latent variables.  

   

Table 3 presents the results for outlier elimination and the RMSECV, RMSEP, 

determination coefficient for calibration (  
 ), predicted (  

 ), and RPD values for GA-PLS 

models. In order to find the best model, some desirable criteria were considered such as low 

RMSEP, low RMSECV, high determination coefficient for calibration (  
 ) and prediction 

(  
 ) data set, small difference between RMSECV and RMSEP. A relatively low number of 

LVs was considered as desirable in order to avoid the inclusion of noise in the model.  
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Table 3: Summary of statistics for the calibration and prediction sets for ascorbic 

acid (mg/100 g FW) in acerola fruit using FT–NIR spectra for different GA-PLS 

(2nd derivative) models after outlier detection. 

 Calibration       Prediction    

Model   
  RMSECV Samples 

excluded 

RMSEP   
  RP

D 

Samples 

excluded 

 

GA-PLS 

9 LV 

0.99 20.7 4 106.2 0.85 3.5 9  

GA-PLS 

10 LV 

0.99 20.7 4 101.3 0.86 3.6 10  

GA-PLS 

12 LV 

0.99 20.7 4 83.3 0.93 4.4 15  

GA-PLS 

14 LV 

0.98 22.9 3 46.3 0.96 8.0 15  

R
2
c – determination coefficient for calibration; RMSECV – ratio of prediction to deviation; 

RMSEP – ratio of prediction to deviation; R
2
p – determination coefficient for prediction; RPD 

– ratio of prediction to deviation; LV – latent variables.  

Figure 2 shows the correlation between the measured ascorbic acid concentration in 

intact acerola and those predicted by the best model based on NIR spectroscopy. As Table 3 

shows, the higher value of RPD achieved for GA-PLS model after outlier detection showed 

that an accurate quantification of acerola based on their content could be obtained. 
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Figure 2: Measured versus predicted concentration of ascorbic acid (mg/100 g FW) 

in intact acerola using GA-PLS model after second derivative pretreatment, where 

(●) calibration set; and (●) prediction set.  

 

Based on the results for the best GA-PLS model presented in Table 3, the estimated 

intercept and slope ( â and b̂ , respectively) parameters were compared with values of 0 and 1 

using the EJCR test, in this case by using an ordinary least-squares fitting (OLS). Figure 3 

shows the ellipse corresponding to the validation samples (Table 3) that contain the 

theoretical (a = 0, b = 1) point, indicating that the bias is absent for the optimized GA-PLS 

model. The presence of relevant bias was tested with the prediction results for the validation 

samples by the t-test. The results showed that the bias included in the model was not 

significant, since the t value obtained (0.0831) was lower that the critical value of 2.14 within 

a 95% confidence level. 
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Figure 3: Elliptical joint confidence regions (EJCR) for predicted acid ascorbic 

content in acerola samples. 

 Validation of the optimized multivariate calibration model for ascorbic acid 

determination was confirmed by the figures of merit (FOM), presented in Table 4. 

Reasonably low signal-to-noise ratio of 4.83 indicates that no straight relationship between 

the reference method and the fitted model was detected. 
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Table 4: FOM (figures of merit) for the best performing GA-PLS model of ascorbic 

acid in intact acerola. 

FOM Ascorbic acid (mg/100 g FW) 

RMSEC 22.9 

RMSEP 46.3 

  
  0.98 

  
  0.96 

RPD
 

8.0 

Precision 11.6 

SEN 1.5598e-06 

SEL 0.047 

LD 1.1397e+03 

LQ 3.7989e+03 

S/N 4.83 

RMSEC – ratio of prediction to deviation; RMSEP – ratio of prediction to deviation;   
  – 

calibration correlation coefficient;   
  – prediction correlation coefficient; RPD – ratio of 

prediction to deviation; SEN – sensitivity; SEL – selectivity; LD – limits of detection LQ – 

limits of quantitation; S/N – signal/noise.  

4. Discussion 

Ascorbic acid is a labile molecule affected by several deleterious conditions such as 

oxygen, light, temperature and pressure [23]. Acerola is known for its high content of ascorbic 

acid [24] which is associated with several biological activities such as antioxidant capacity, 

antiscorbutic activity and iron metabolism. The recent growing interest of the industry for 

such bioactive molecules has brought attention for the need to develop rapid and precise 

detection methods [25].  

The ascorbic acid content of the fruits used in this study varied between 1190.65 to 

2187.06 mg/100 g FW (Table 1). The observed variation of ascorbic acid is attributed to the 

differences between fruits according to maturation stage [1]. In this regard, it has been already 
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shown that ascorbic acid is greatly reduced (about 50%) from the green to the ripe stage of 

acerola fruit due to biochemical oxidation reactions related to maturation [24]. 

Consistent baseline offsets and bias were observed in Figure 1. These are quite common 

features in NIR spectra acquired by diffuse reflectance techniques. As can be seen in Figure 

1, the spectra are dominated by the water spectrum with three overtone bands of the OH-

bonds at 1070 and 1450 nm, respectively, and a combination band at 1940 nm. The peak at 

1190 nm corresponds to the second and third CH overtone regions, associated to sugar. 

Moreover, sugar probably influences the peak at 1700 nm. The absorption at 1170 – 1180 

nm corresponds to the second overtone methylene group, and the 1410 nm peak represents 

the methylene group combination bands of ascorbic acid, while acid absorption occurs at 

1890 – 1950 nm. Since ascorbic acid is one of main chemical constituents of acerola fruit, 

these absorptions can be detected in the NIR spectra. 

Due to some undesirable systematic behavior (baseline offsets) observed in the spectra 

(Figure 1), the original data were transformed by SG smoothing, multiplicative scattering 

correction (MSC) and SG first and second-order derivatives.  

As can be seen in Table 2, PLS and iPLS models demonstrated low predictive 

capability, but similar calibration and validation errors were observed. RPD values were low 

for all models. GA-PLS models presented better predictive capability compared to PLS and 

iPLS models. Reasonable models for ascorbic acid (RMSEP = 46.3 mg/100g and 

determination coefficient for calibration (  
 ) and prediction (  

 ) equal to 0.98 and 0.54, 

respectively) were obtained using a GA-PLS model with 436 wavelengths and 12 latent 

variables. However, the RPD = 1.6 is still considered poor. Although the RPD does not 

include other statistical parameters of the regression model such as latent variables or 

calibration error, a more complex index would be desired for the evaluation of the goodness 

or robustness of regression models. 

The GA-PLS model with 2
nd

 derivative pre-processing was optimized by eliminating 

samples with extreme leverages, extreme un-modeled residuals for the ascorbic acid 

concentration or spectral data (FT-NIR). For validation samples, the outlier tests were based 

on extreme leverages and spectral residuals. The best model was achieved using 14 latent 

variables, in which 3 and 15 samples were excluded due to extreme un-modeled residuals in 
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the calibration and prediction set, respectively. For this model, the obtained errors were 

RMSECV = 22.9 mg/100 g FW, RMSEP = 46.3 mg/100 g FW, RPD = 8.0 and   
   = 0.96. 

Figures of merit (Table 4) indicate a suitable validation of the fitted model. RMSECV 

and RMSEP values reveal good accordance between the estimated multivariate model and 

the reference method, which highlights a satisfactory accuracy for the model. Multiple 

measurements were conducted on five samples (ten replicates per sample) with spectra data 

recorded on the same day, to assess precision, at level of repeatability. Sensitivity, LD and 

LQ results were considered adequate, considering the analytical range of each model. 

Previous reports in the literature have attempted to develop an effective NIRS-based 

model for ascorbic acid content in fruit and vegetables. Kramchote et al. [26] applied the 

NIR reflectance spectra in the 310 to 1100 nm range (spectrophotometer Handy Lamda II; 

Spectra Co., Ltd., Tokyo, Japan) to evaluate the ascorbic acid content on cabbage and 

obtained a low predictive capacity model (RPD = 1.26,   
  = 0.35). In a more recent study, 

Pérez-Marín et al. [23] used the NIR spectra for assessing spinach pre-harvesting 

parameters. Fitted models revealed a limited use for routine testing, due to its restricted 

capacity of prediction (RPD = 1.21 and   
  = 0.33). The use of such poor-predicting models 

was recommended for simpler classification analysis, such as high/low sorting. Satisfactory 

accuracy for prediction was reported by Alamar et al. [27] using NIRS for modeling the 

ascorbic acid content on guava pulp. Lower variability on chemical data allowed the 

development of good-predicting models (RMSEP = 6.137 mg/100 g and   
  = 0.85) with a 

reduced number of samples (N = 45). 

5. Conclusion 

 A method based on NIRS and multivariate calibration was developed to estimate the 

ascorbic acid content of intact acerola fruit. Spectra collected in the wavelength range of 

1000–2400 nm were analyzed by PLS, iPLS and GA-PLS methods combined with different 

spectral pretreatments. The best combination, based on the prediction performance, was GA-

PLS method with 2nd derivative spectral pretreatment, with an RMSECV = 22.9 mg/100 g, 

RMSEP = 46.3 mg/100 g, RPD = 8.0, R
2

c = 0.98 and R
2

p = 0.96. Our best model was 

compared to the conventional (destructive) method and no significant difference at a 95% 

confidence level was found. The values for accuracy, precision, and other figures of merit 

indicate that the NIRS model for ascorbic acid determination in intact acerola is a fast and 
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reliable analytical alternative to titrimetric measurements. These findings can be useful to the 

rapid determination of ascorbic acid, a key acerola phytochemical that has been highly 

valued for the production of dietary supplements and the development of new products 

worldwide. 
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Abstract 

In this study, acerola pulp and acerola pomace were freeze dried with and without gum 
Arabic (GA) and analyzed in regard to their physicochemical attributes, bioactive content, 
and phytochemical stability (total phenolic content, ascorbic acid, total monomeric 
anthocyanins and antioxidant activity), during storage at 4 oC and 25 oC. The freeze dried 
products were highly porous and had low water activity (0.273 to 0.300). Freeze dried acerola 
pulp with GA were the most soluble samples (64.1% to 73.7 %). The addition of GA to freeze 
dried acerola pomace increased samples hygroscopicity from 4.5% to 11.1%. High ascorbic 
acid retention in freeze dried acerola pulp was observed for all samples (65.2 % at 25 °C and 
88.9% at 4 °C). It was observed that freeze dried acerola pomace showed increased 
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antioxidant activity during storage (101.9% at 4 °C and 135.9% at 25 °C). Our results 
demonstrate the potential of freeze dried acerola pulp and pomace as novel food ingredients 
with concentrated phytochemical content and desirable physicochemical attributes.   

Keywords: bioactive compounds, antioxidant, fruit products, drying 

1. Introduction 

Acerola (Malpighia emarginata) is a berry-like fruit native to the Americas, but it is currently 
cultivated in several other continents (Assis, Fernandes, Martins, & Oliveira, 2008). Acerola 
once got the attention of researchers and the public in general due to its high ascorbic acid 
concentration, but other important bioactive compounds such as phenolic compounds and 
natural pigments have also been detected in this fruit (Nóbrega, Oliveira, Genovese, & 
Correia, 2015; Paz et al., 2015; Silva, Duarte, & Barrozo, 2016).  

The main industrial use of acerola fruits is the production of acerola pulp, which represents 
70-80% of total fruit weight (Furlaneto & Nasser, 2015). The resulting pomace (20-30%) is 
frequently discarded or used for animal feed, despite several studies showing high 
concentration of residual bioactive compounds in acerola pomace (Nóbrega et al., 2015; Silva 
et al., 2016). Since it is suited to the tropical climate, acerola is commercially cultivated in 
Brazil (Jaeschke, Marczak, & Mercali, 2016), where it occupies around 10 000 hectares 
(Furlaneto & Nasser, 2015). There is a great market for bioactive-rich fruits derivatives in the 
Northern hemisphere, and acerola is one of the crops that have become an important source 
of income in the agricultural business of several countries. Unfortunately, acerola fruits 
rapidly decay, and therefore, technological processes should be applied to extend its shelf life 
and marketability, to generate versatile products that are easier to store and distribute, and to 
minimize harvest wastes. Drying has been successfully applied to fruits and it has been 
proved to be an efficient way to obtain fruit derivatives with concentrated naturally occurring 
phytochemicals, and desirable attributes (Karam, Petit, Zimmer, Baudelaire Djantou, & Scher, 
2016; Sampaio et al., 2017). 

Freeze drying is a popular drying technique suitable to thermal-sensitive products. It is based 
on the phenomena of sublimation and high quality final products with preserved 
phytochemicals, flavor and aroma are generally obtained (Harnkarnsujarit, Kawai, Watanabe, 
& Suzuki, 2016). As opposed to spray drying, drying carriers are not necessarily used for 
freeze drying, but studies have shown several advantages in doing so. For example, high 
encapsulation efficiency (> 90%)  was observed when drying green tea polyphenols (Pasrija, 
Ezhilarasi, Indrani, & Anandharamakrishnan, 2015) and Garcinia fruits (Ezhilarasi, Indrani, 
Jena, & Anandharamakrishnan, 2013) and enhanced preservation of bioactive compounds 
was observed for grapefruit when wall materials were added during freeze drying (Agudelo, 
Barros, Santos-buelga, Martínez-navarrete, & Ferreira, 2017). In fact, the effectiveness of 
phytochemicals depends on their stability during food processing and storage and their 
preservation is critical for the success of any technological process (Nora et al., 2014). 

Presently, to the best of our knowledge, there is no information about the characteristics of 
freeze dried acerola pulp and pomace using a drying carrier. Considering the commercial 
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importance of acerola and its outstanding phytochemical content, the objective of this study 
was to investigate the physicochemical and bioactive properties of freeze dried acerola pulp 
and pomace with and without gum Arabic after processing and along 120 days of storage at 
4 °C and 25 °C. To this purpose, selected biologically active compounds such as ascorbic 
acid, anthocyanins and phenolic compounds were evaluated, as well as the structure and 
physicochemical attributes of final products. This study provides a deeper knowledge about 
the changes occurred during freeze drying of acerola, and it might have broad implications on 
the development and elaboration of dried fruit-based functional products. 

2. Material and methods 

2.1 Material 

Several batches of fruits consisting of red and purple acerola were purchased from the local 
market (Natal, RN, Brazil). The fruits were sanitized and homogenized in order to constitute 
a single batch that was used in all experiments. They were further processed into fruit pulp 
using a depulping machine (model Compacta, Itametal, Brazil). The acerola pomace was 
obtained as the by-product of acerola depulping and consisted of peels, residual pulp and 
seeds after pulp extraction. Both the acerola pulp and acerola pomace were used for freeze 
drying experiments after frozen storage (-18 oC) for no more than two weeks. 

2.2 Freeze Drying Process 

The freeze drying process (freeze drier model L101, Liobras, Brazil) was performed under 
the following operational parameters: constant speed of 1 mm/h, vacuum of 0.5 mmHg and 
final pressure of 0.05 mmHg. Samples were freeze dried for 48 hours at -40 °C. Four 
experimental groups were prepared: PU (acerola pulp), PUG (acerola pulp with gum Arabic, 
PO (acerola pomace) and POG (acerola pomace with gum Arabic). The groups with gum 
Arabic (PUG and POG) were prepared by mixing gum Arabic (3% w/w) to pulp or pomace 
for 3 min using a mechanical mixer until complete dissolution. Due to its natural 
heterogeneity, freeze dried pomace samples were ground (mill TE-631/2, Tecnal, Brazil) and 
standardized using 24-mesh sieves. 

2.3 Water Activity, Hygroscopicity and Solubility 

Freeze dried samples were analyzed for water activity (Aqualab Decagon, 4 TE, EUA). 
Hygroscopicity was expressed as water absorbed by freeze dried samples (0.5 g) stored in 
Petri plates for 7 days in a dissecator containing NaCl saturated solution (RU 75.3%) 
according to Souza, Thomazini, Balieiro, Fávaro-Trindade (2015). Samples solubility 
(Cano-Chauca, Stringheta, Ramos, Cal-Vidal, 2005) was evaluated by mixing 1 g sample to 
100 mL water and stirring for 5 min at 3 000 rpm. Aliquots of the supernatant (25 mL) were 
transferred to Petri plates and oven dried for 5 h at 105 °C. Solubility (%) was calculated as 
the difference between final and initial weight.  

2.4 Scanning Electron Microscopy (SEM) and X-ray Diffraction  

The surface structure of freeze dried samples was observed through a scanning electron 
microscope (TM3 000, Hitachi High Technologies, USA) working at an accelerating voltage 
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of 5 kV and 15 kV. The overall structure and crystallinity was evaluated with a powder X-ray 
diffraction meter (model XRD 7 000, Shimadzu, Japan). Scans were performed in the 2θ 
range of 5°– 120° with an increase of 1°/min and 0.02°-intervals (Cano-Chauca et al., 2005). 

2.5 Water, milk and Oil-Holding Capacities 

The water-holding capacity (WHC) and milk-holding capacity (DMHC: defatted milk; 
WMHC: whole milk) of freeze dried samples were evaluated according to López-Marcos, 
Bailina, Viuda-Martos, Pérez-Alvarez, Fernández-López (2015). Briefly, 10 mL of water or 
milk were added to a centrifuge tube containing 300 mg of sample. The tubes with water 
were stored at 25 °C (RU 62%) and tubes with milk at 4 °C (RU 10%) for 18 h. After this, 
tubes were centrifuged for 20 min at 25 °C and 3 000 rpm (Universal 320R, Hettich, Brazil) 
and the supernatant was discarded. The precipitated was weighed and results were expressed 
as g of water or milk held per 1g of freeze dried sample. Similar procedure was used for 
oil-holding capacity, but 160 mg of sample and 5 g of sunflower oil were used instead. 
Results were expressed as g of oil held per 1 g of freeze dried sample. 

2.6 Color Analyses  

CIELAB parameters (L*, a* and b*) were evaluated using a colorimeter (CR-400, Konica 
Minolta, Japan) where L* indicates brightness/darkness (0: black and 100: white), a* relates 
to green (−a*)/red (+a*) coordinates and b* relates to blue (−b*)/yellow (+b*) coordinates.  

2.7 Phytochemical Content 

2.7.1 Preparation of Extracts 

Water extracts were prepared following the procedure previously shown by Azevêdo, Fujita, 
Oliveira, Genovese, Correia (2014). Samples (0.2 g) were added to 100 mL and mixed under 
constant stirring for 1 h. The obtained solution was filtered with Whatman paper filter n° 1 
and centrifuged (3 600 rpm, 10 min, 5 °C) and the final extract was used for total phenolic 
content, anthocyanins and antioxidant activity analyses, as described further. 

2.7.2 Total Phenolic Content (TPC)  

It was determined according to Fujita, Borges, Correia, Franco, Genovese (2013) using the 
Folin-Ciocalteau reagent 1N. The samples absorbance were measured at wavelength 750 nm 
and a calibration curve was built using gallic acid concentrations ranging from 10 µg/mL to 
200 µg/mL.  Results were expressed as gallic acid equivalent (GAE) per 100 g of freeze 
dried sample of dry weight (mg GAE eq/100 g DW).  

2.7.3 Total Monomeric Anthocyanins (ANC) 

The pH differential method was conducted according to Giusti & Wrolstad (2005). Results 
were calculated using the absorbance of samples at 510 nm (A  and 700 nm A , the 
sample dilution factor (DF), molecular weight (MW) 449.2 g/mol and molar absorptivity (ε) 
26 900 corresponding to cyanidin-3-glucoside as shown in Equation 1. The values were 
expressed in mg/100 g DW. 
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ANC mg/g A A pH A A pH , MW DF 1000 ε  
 (1) 

2.7.3 2,2 diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) Assay for Antioxidant Activity 

It was evaluated following the procedure of Duarte-Almeida, Santos, Genovese, Lajolo, 
(2006) using 200 µL of DPPH solution (40 mg/mL with 0.6–0.7 of absorbance at 517 nm) 
and 40 µL of sample extract in 96-well microplates (TPP, Trasadingen, Switzerland). 
Absorbance readings (517 nm) were made in a microplate reader (Thermoplate Reader, 
Bio-Rad Laboratories, Hercules, USA) after letting samples for 25 min in the dark. The 
calibration curve was built by using methanolic TROLOX 
(6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid; Sigma-Aldrich) solutions. Results 
were expressed as Trolox equivalents (TE) per gram of dry weight sample (μmol TE/g DW).  

2.7.4 Ascorbic Acid (AA) 

The ascorbic content was evaluated using a modified AOAC method (967.21, 1990) using the 
2,6-di-chlorophenol-indophenol methodology according to Oliveira, Godoy, Prado (2010). 
The extraction of ascorbic acid consisted of adding freeze dried samples (0.5 g) to 50 mL of 
1:10 (w/v) metaphosphoric acid solution. The mixture was homogenized, filtered (Whatman 
paper filter n° 1), and centrifuged (3 000 rpm, 5 min, 5 °C). Samples were protected from 
light and results were expressed as mg AA/100g DW. 

2.8 Storage Stability of Ascorbic Acid, Total Phenolic Content, Anthocyanins and Antioxidant 
Activity at 4 oC and 25 oC 

Freeze dried acerola samples (5 g) in amber glass recipients were divided into two groups and 
stored at 4 °C (RU 10%) and 25 °C (RU 62%).  Samples were periodically removed from 
storage to be analyzed (TPC, ANC, AA, DPPH) after 0, 7, 15, 30, 60, 90 and 120 days. 

2.9 Statistical Analyses 

All samples were analyzed at least in triplicate and results were shown as means ± standard 
deviation (SD). Data was subjected to analysis of variance (p ≤ 0.05) using Statistica® 7.0 
software. In the case of statistical significance, the Tukey test (p ≤ 0.05) was used to evaluate 
means.  

3. Results and Discussion 

3.1. Water Activity, Hygroscopicity and Solubility 

The water activity and hygroscopicity are essential parameters for powder stability and 
storage, while solubility influences powder applications and its reconstitution. The water 
activity (Aw) of freeze dried acerola samples ranged between 0.273 and 0.301 (Table 1). This 
is similar to Nóbrega et al. (2015) when analyzing oven dried acerola pomace (0.204 to 
0.405), but higher than spouted bed dried acerola juice (0.17 to 0.18; Araújo et al., 2015). 
Most of the deterioration reactions happen in water activity higher than 0.65, therefore freeze 
dried acerola pulp and pomace are microbiologically stable (Soquetta et al., 2016).  
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Table 1. Water activity (Aw), hygroscopicity and solubility of freeze dried acerola pulp (PU, 
PUG) and pomace (PO, POG) with and without gum Arabic. 

 Aw Hygroscopicity (%) Solubility (%) 

PU 0.301 ± 0.004a 18.2 ± 0.1a 64.1 ± 2.6b 

PUG 0.297 ± 0.001a 12.2 ± 0.7b 73.7 ± 2.0a 

PO 0.288 ± 0.006a 4.5 ± 0.4d 21.5 ± 1.6c 

POG 0.273 ± 0.004b 11.1 ± 0.7c 28.2 ± 0.5c 

 

Results are presented as means ± standard deviation. Results in the same column followed by 
different letters (a, b, c, d) are significantly different by Tukey test (p < 0.05). Sample 
identification: PU: freeze dried acerola pulp; PUG: freeze dried acerola pulp with 3% (w/v) 
gum Arabic; PO: freeze dried acerola pomace; POG: freeze dried acerola pomace with 3% 
(w/v) gum Arabic.  

Samples were classified in three groups according to their hygroscopicity (GEA Niro, 2017): 
non-hygroscopic (PO - below 10 %), slightly hygroscopic (PUG and POG – 10.1 - 15 %) and 
hygroscopic (PU – 15.1 - 20 %). Interestingly, the addition of gum Arabic impacted the 
hygroscopicity of samples in different ways: while it decreased the hygroscopicity of acerola 
pulp, less hygroscopic pomace samples were obtained when gum Arabic was added (p < 0.05, 
Table 1). In fact, acerola pulp is naturally highly hygroscopic due to the abundant presence of 
sugars and acids of low molecular weight that strongly interact with water molecules, mainly 
in the amorphous state (Figure 2, Jaya & Das, 2004; Tonon et al., 2009). For acerola pulp, the 
presence of gum Arabic affected the water interaction between molecules and a significant 
decrease of hygroscopicity in dried acerola pulp was observed (p < 0.05). On the other hand, 
acerola pomace consists mainly of non-hygroscopic, insoluble material, such as peels and 
seeds. Our hypothesis is that gum Arabic increased the concentration of polysaccharides 
(arabinose, galactose, glucose and others) of dried acerola pomace, which in turn increased its 
hygroscopicity (Nie et al., 2013). 

The freeze dried acerola pulp is more soluble (p < 0.05) when compared to freeze dried 
acerola pomace (Table 1). In fact, this is explained by higher concentration of soluble 
compounds, such as sugars and soluble fiber in acerola pulp (Aydin & Gocmen, 2015). 
Moreover, solubility was greater in freeze dried samples with gum Arabic, when compared to 
samples without the carrier agent. The presence of gum Arabic increases the solubility of 
freeze dried samples due to its high water solubility (Tonon, Brabet, & Hubinger, 2010). 

3.2 Scanning Electron Microscopy (SEM) and X-ray Diffraction 

The surface microstructure of freeze dried acerola samples is shown in Figure 1. All samples 
presented irregularly shaped particles with various sizes. The particles had the aspect of 
broken glass, similarly to what Kuck & Noreña (2016) observed for freeze dried grape skin. 
This microstructure is quite different when compared to spray dried particles, which 
commonly exhibit spherical structures without fissures or cracks. In fact, the sublimation of 
water results in a rigid and porous structure with no shrinkage, which is characteristic of 



Journal of Food Industry 
ISSN 1948-545X 

2017, Vol. 1, No. 1 

 23

freeze dried samples (Conceição, Fernandes, & Resende, 2016). 

Pomace samples (PO and POG, Figures 1C and 1D) presented a more granular aspect due to 
the additional grinding step applied to dried pomace. Smaller size particles were observed 
and the higher hygroscopicity of POG samples (Table 1) explains the greater agglomeration 
shown in Figure 1D.  

 

 

Figure 1. Micrographs (100x) of freeze dried acerola pulp and pomace with and without gum 
Arabic (GA). Sample identification: A: PU, freeze dried acerola pulp; B: PUG, freeze dried 

acerola pulp with 3% (w/v) gum Arabic; C: PO, freeze dried acerola pomace; D: POG, freeze 
dried acerola pomace with 3% (w/v) gum Arabic 

 

The analysis of diffractograms allows the identification of amorphous and crystalline 
materials. While diffuse and large peaks are typical of disordered molecules in the amorphous 
state, sharp and defined peaks are characteristic of highly ordered crystalline materials 
(Cano-Chauca et al., 2005). Freeze dried acerola samples exhibited both amorphous and 
crystalline materials, detectable by broader peaks with considerable noise and semi-defined 
peaks (Figure 2) which are characteristic of the presence of sugars and gum Arabic (Risch & 
Reineccius, 1993). Similar findings were observed for spray dried mango juice particles 
(Cano-Chauca et al., 2005). However, PO samples (Figure 2C) presented diffractograms with 
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a higher number of well-defined peaks when compared to other samples, which indicate 
changes in the microstructure, from a disordered state (amorphous) into more ordered 
molecules (crystalline). The amorphous state is more desirable for fruit powders, since it 
presents higher viscosity associated to lower molecular mobility, that inhibits chemical and 
biochemical reactions (Araujo-Díaz, Leyva-Porras, Aguirre-Manuelos, Álvarez-Salas, & 
Saavedra-Leos, 2017).  

 

 

Figure 2. Diffractograms of freeze dried acerola pulp and pomace with and without gum 
Arabic (GA). Sample identification: A: PU, freeze dried acerola pulp; B: PUG, freeze dried 

acerola pulp with 3% (w/v) gum Arabic; C: PO, freeze dried acerola pomace; D: POG, freeze 
dried acerola pomace with 3% (w/v) gum Arabic 

 

3.3 Water, Milk and Oil-Holding Capacities 

These technological parameters are important to understand the use of freeze dried acerola as 
food ingredients and bring some insight about their potential incorporation in other food 
matrices. PU samples presented the highest water-holding capacity (15.86 g/g) followed by 
PO, POG and PUG, in this order. According to Guillon & Champ (2000), WHC is influenced 
by pore size distribution of samples. Higher WHC was observed here for freeze dried acerola 
samples (Table 2), when compared to different fiber-rich pomaces such as Citrus lemon, 
Citrus paradisi and Punica granatum (3.76 to 7.96 g/g, López-Marcos et al., 2015). 

The oil-holding capacity of samples with gum Arabic (PUG and POG) was lower (p < 0.05) 
when compared to samples without it (PU and PO). The OHC of powdered foods is relevant 
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for several industry applications such as extrusion (Gurak, De Bona, Tessaro, & Marczak, 
2014). Similarly to WHC, the OHC of acerola samples was also higher when compared to 
citrus agroindustrial pomaces (1.69 to 3.60 g/g) as shown by López-Marcos et al. (2015). 
Overall, pomace samples presented lower holding capacity in hydrophilic solvents such as 
water and milk (Table 2), which might be related to higher concentration of insoluble fiber in 
acerola pomace when compared to acerola pulp (López-Marcos et al., 2015).  

 

Table 2. Water-holding capacity (WHC), oil-holding capacity (OHC), defatted milk-holding 
capacity (DMHC) and whole milk-holding capacity (WMHC) of freeze dried acerola pulp 
(PU, PUG) and pomace (PO, POG) with and without gum Arabic.  

 WHC (g/g) OHC (g/g) DMHC (g/g) WMHC (g/g) 

PU 15.86 ± 0.33a 6.81 ± 0.31ab 12.06 ± 0.06a 15.96 ± 0.74a 

PUG 6.62 ± 0.15d 4.65 ± 0.16c 7.15 ± 0.30c 8.43 ± 0.14b 

PO 10.61 ± 0.17b 7.11 ± 0.12a 7.83 ± 0.11b 7.89 ± 0.07bc 

POG 7.90 ± 0.28c 6.49 ± 0.27b 6.76 ± 0.14c 7.42 ± 0.09c 

 

Results are presented as means ± standard deviation. Results in the same column followed by 
different letters (a, b, c, d) are significantly different by Tukey test (p < 0.05). Sample 
identification: PU: freeze dried acerola pulp; PUG: freeze dried acerola pulp with 3% (w/v) 
gum Arabic; PO: freeze dried acerola pomace; POG: freeze dried acerola pomace with 3% 
(w/v) gum Arabic. 

3.4 Color Analyses 

Freeze dried acerola pulp and pomace with gum Arabic had higher L* values (p < 0.05) when 
compared to corresponding samples without it (Table 3). This is a consequence of white 
colored gum Arabic that when mixed to food extracts produces lighter powders with higher 
luminosity (Khazaei, Jafari, Ghorbani, & Kakhki, 2014). All samples showed positive values 
for a* and b* (Table 3) which indicate predominance of red/blue colors, respectively, that are 
typical of anthocyanin pigments.  

 

Table 3. Color parameters (L*, a*and b*) of freeze dried acerola pulp (PU, PUG) and pomace 
(PO, POG) with and without gum Arabic. 

 PU PUG PO POG 

L* 47.96 ± 0.03d 50.09 ± 0.15c 53.33 ± 0.08b 54.05 ± 0.02a 

a* 10.47 ± 0.02b 11.49 ± 0.03a 6.39 ± 0.06c 6.21 ± 0.02d 

b* 4.88 ± 0.02d 5.52 ± 0.05c 8.58 ± 0.03a 8.09 ± 0.06b 

 

Results are presented as means ± standard deviation. Results in the same line followed by 
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different letters (a, b, c, d) are significantly different by Tukey test (p < 0.05). Legend: L*: 
brightness/darkness (0:black and 100: white), a*: green (−a*)/red (+a*) coordinates; b*: blue 
(−b*)/yellow (+b*) coordinates. Sample identification: PU: freeze dried acerola pulp; PUG: 
freeze dried acerola pulp with 3% (w/v) gum Arabic; PO: freeze dried acerola pomace; POG: 
freeze dried acerola pomace with 3% (w/v) gum Arabic.  

3.5 Storage Stability of Ascorbic Acid, Total Phenolic Content, Anthocyanins and Antioxidant 
Activity At 4 oCAnd 25 oC  

3.5.1 Ascorbic Acid 

Some ascorbic degradation (2.0% - 34.8%) was observed during the 120-day storage for 
freeze dried acerola pulp with and without gum Arabic (Figure 4A). Major losses were 
observed after 15 days and steady values were obtained after this for both temperatures tested 
(4 oC and 25 oC). Gum Arabic was efficient in protecting ascorbic acid in acerola pulp from 
degradation and after 120 days, a remarkable retention of 88.9% e 72.2% was observed for 
dried pulp samples kept at 4 oC and 25 oC, respectively. It is expected that freeze-drying 
causes lower phytochemical losses in comparison with other drying techniques, due to the 
low temperature and the absence of oxygen during drying. In fact, oxygen interactions are the 
main cause of ascorbic acid losses and consequent browning reactions. Similar results were 
reported by Agudelo et al. (2017), which found very low ascorbic acid reduction in freeze 
dried grapefruit. 

Overall, the highest ascorbic acid retention was observed for samples with gum Arabic stored 
at refrigerated temperature (4 °C). After 120 days of storage, these samples showed 
remarkable retention values of over 70% (PUG4: 88.9%; PU4: 72.8%, respectively). On the 
hand, freeze dried acerola pulp without gum Arabic stored at 25 oC presented the lowest 
retention and after 120 days, only 65.2% of its initial AA concentration still remained. 
Therefore, both the storage temperature and addition of gum Arabic influenced the ascorbic 
acid retention of freeze dried acerola samples. Similarly, Castro-López et al. (2016) observed 
a gradual decrease in the ascorbic acid concentration of fruit juices during the first 8 days of 
storage and the best AA retention was observed at 4 °C. In fact, it was already shown that 
higher temperature and oxygen exposure promote the oxidation and cleavage of covalent 
molecular bonds caused by enzymatic or non-enzymatic mechanisms, resulting in ascorbic 
acid losses (Chen & Martynenko, 2017).  
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(A) 

 

(B) 

 

Figure 4. Ascorbic acid retention (%) during 120-day storage of freeze dried acerola pulp (A) 
and pomace (B) with and without gum Arabic at 4 °C and 25 °C 

Sample identification: A: PU4, PU25, freeze dried acerola pulp kept at 4 °C and 25 °C, 
respectively; B: PUG4, PUG25, freeze dried acerola pulp with 3% (w/v) gum Arabic kept at 
4 °C and 25 °C, respectively; C: PO4, PO25, freeze dried acerola pomace kept at 4 °C and 
25 °C, respectively; D: POG4, POG25, freeze dried acerola pomace with 3% (w/v) gum 
Arabic kept at 4 °C and 25 °C, respectively. Different letters indicate significant difference by 
Tukey test (p < 0.05): a-d: difference between experimental groups at each time point; A-G: 
differences between each experimental group during the storage time (0-120 days). 
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Interestingly, the ascorbic acid content of freeze dried acerola pomace increased during the 
storage at 4 °C and 25 °C (Figure 4B). Previously, Shah et al. (2015) observed similar trend 
when studying the ascorbic acid behavior during storage of kinnow mandarin (Citrus 
reticulata cv. Blanco) fruits coated with carboxymethylcellulose (CMC) and gum guar 
containing silver nanoparticles. Since ascorbic acid is not generated or synthesized during 
storage, our hypothesis is that this increase may be attributed to disruption of acerola pomace 
cells, which increases its ascorbic acid extractability and the concentration detected by the 
assay (Aguilar, Garvín, Ibarz, & Augusto, 2017). 

3.5.2 Total Phenolic Content (TPC) 

Figure 5A shows that the losses of phenolic compounds in freeze dried acerola pulp happened 
mainly during the first 30 days of storage. Between 30 days and 120 days of storage, a steady 
pattern was achieved and retentions around 60% were observed for all groups. After 120 days, 
freeze dried acerola pulp stored at refrigerated storage (4 oC) presented higher (p < 0.05) TPC 
retention (PU4 62.2% and PUG4 63.0%, when compared to the same samples stored at 25 °C 
(PU25 60.7% and PUG25 58.0%), which indicates a significant temperature effect on TPC 
retention. On the other hand, the addition of gum Arabic had no clear influence on TPC 
retention. Similar behavior was observed by Oliveira, Lima, Clemente, Afonso, & Costa 
(2015) when analyzing the TPC of freeze dried grugru palm (Acrocomia aculeate) with 8% 
(w/v) maltodextrin during 120 days of storage. 

A different trend was observed for freeze dried acerola pomace (Figure 5B). An abrupt drop 
of TPC retention was observed after 7 days of storage for both temperatures and a steady 
plateau was established after this. Poor TPC retention was found both at 4 oC and 25 oC, and 
after 120 days only 20% of the original TPC was detected in dried acerola pomace samples. 
Despite this, samples kept at lower temperature (PO4 23.6%, POG4 23.2%) presented higher 
TPC stability (p < 0.05) when compared to 25 oC (PO25 19.2%, POG25 20.2%) after 120 
days of storage (For the sake of clarity, it is not shown in Figure 5).  
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(A) 

 

(B) 

 

Figure 5. Total phenolic content retention (%) during 120-day storage of freeze dried acerola 
pulp (A) and pomace (B) with and without gum Arabic at 4 °C and 25 °C 

Sample identification: A: PU4, PU25, freeze dried acerola pulp kept at 4 °C and 25 °C, 
respectively; B: PUG4, PUG25, freeze dried acerola pulp with 3% (w/v) gum Arabic kept at 
4 °C and 25 °C, respectively; C: PO4, PO25, freeze dried acerola pomace kept at 4 °C and 
25 °C, respectively; D: POG4, POG25, freeze dried acerola pomace with 3% (w/v) gum 
Arabic kept at 4 °C and 25 °C, respectively.  
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3.5.3 Total Monomeric Anthocyanins (ANC) 

Similarly to TPC, the anthocyanins retention in freeze dried acerola pulp kept at refrigerated 
storage was significantly higher than samples stored at room temperature (Figure 6A). 
Acerola pulp samples kept at 4 °C showed a remarkable ANC retention higher than 78% 
(78.7% and 83.8% for PU4 and PUG4, respectively). Freeze dried acerola pomace samples 
followed similar trend with retention above 85 % (87.1% and 93.5% for PO4 and POG4, 
respectively).  

The milder process conditions used during freeze drying associated to lower storage 
temperature can cause less negative impact to thermally sensitive anthocyanins, but some 
degradation can still occurs due to oxygen. In fact, temperature is one of the major factors for 
anthocyanin stability (Sancho et al., 2015; Weber, Boch, & Schieber, 2017).  
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(A) 

 

(B) 

 

Figure 6. Total monomeric anthocyanin retention (%) during 120-day storage of freeze dried 
acerola pulp (A) and pomace (B) with and without gum Arabic at 4 °C and 25 °C 

Sample identification: A: PU4, PU25, freeze dried acerola pulp kept at 4 °C and 25 °C, 
respectively; B: PUG4, PUG25, freeze dried acerola pulp with 3% (w/v) gum Arabic kept at 
4 °C and 25 °C, respectively; C: PO4, PO25, freeze dried acerola pomace kept at 4 °C and 
25 °C, respectively; D: POG4, POG25, freeze dried acerola pomace with 3% (w/v) gum 
Arabic kept at 4 °C and 25 °C, respectively. Different letters indicate significant difference by 
Tukey test (p < 0.05): a-d: difference between experimental groups at each time point; A-G: 
differences between each experimental group during the storage time (0-120 days). 
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3.5.4 Antioxidant Activity Measured by DPPH Assay 

The antioxidant activity of natural products is a multifaceted subject since it is influenced by 
multiple factors and compounds that interact in complex synergy. Several mechanisms are 
implicated such as metal quelating properties, radical scavenging activity and reducing power 
(Deng et al., 2014). Surprisingly, the antioxidant activity of freeze dried acerola pulp was 
kept high and constant during the entire storage period (Figure 7A). Similarly to what was 
observed for AA, the addition of gum Arabic influenced the antioxidant activity retention 
measured by DPPH method (p < 0.05).   

Acerola pomace samples presented a different pattern shown in Figure 7B. Overall, a slight 
drop in the antioxidant retention was observed after 15 days of storage, followed by increased 
values until a plateau was established after 120 days. A similar trend was observed in Citrus 
reticulata particles coated with different wall materials and silver nanoparticles (Shah et al., 
2015). 

Since ascorbic acid has an important role on antioxidant reactions, the high retention 
observed in this study (Figure 4B) might be implicated on the observed increase antioxidant 
activity of freeze dried acerola pomace  (Mukherjee, Nema, Maity, & Sarkar, 2013; 
Castro-López et al., 2016).  
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(A) 

 

(B) 

 

Figure 7. Antioxidant activity retention (%) during 120-day storage of freeze dried acerola 
pulp (A) and pomace (B) with and without gum Arabic at 4 °C and 25 °C 

Sample identification: A: PU4, PU25, freeze dried acerola pulp kept at 4 °C and 25 °C, 
respectively; B: PUG4, PUG25, freeze dried acerola pulp with 3% (w/v) gum Arabic kept at 
4 °C and 25 °C, respectively; C: PO4, PO25, freeze dried acerola pomace kept at 4 °C and 
25 °C, respectively; D: POG4, POG25, freeze dried acerola pomace with 3% (w/v) gum 
Arabic kept at 4 °C and 25 °C, respectively. Different letters indicate significant difference by 
Tukey test (p < 0.05): a-d: difference between experimental groups at each time point; A-G: 
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differences between each experimental group during the storage time (0-120 days). 

 

4. Conclusion  

This study showed that freeze dried acerola pulp and pomace with or without gum Arabic are 
non-hygroscopic, microbiologically stable food ingredients. The freeze dried acerola particles 
are highly porous, and constitute a mix of both amorphous and crystalline materials. It is 
possible to produce acerola powder products with high ascorbic acid retention during 
refrigerated storage, as well as optimal anthocyanin retention. The storage temperature is a 
major parameter for the preservation and stability of bioactive compounds. Lower 
temperature associated to the addition of gum Arabic allowed successful preservation of 
ascorbic acid and antioxidant activity in freeze dried acerola pulp and pomace.Overall, here 
we show that freeze dried acerola pulp and pomace may be successfully used as functional 
food ingredients in the food industry.  
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