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RESUMO
O bacupari (Garcinia brasiliensis) é um fruto nativo da região norte do Brasil capaz de
se desenvolver ao longo do território brasileiro. Este fruto faz parte do hábito alimentar
da população com acesso à planta nativa, sem dados de produção disponível. Diante
da escassez da aplicação deste fruto em alimentos, objetivou-se estudar a casca,
polpa e semente do bacupari imaturo e maduro a partir da obtenção de amidos,
farinhas e polpa em pó, além de caracterizá-los quanto às suas propriedades físicoquímicas, físicas, antioxidante, estruturais, térmicas e bioativas. As sementes de frutos
imaturos resultaram em material amiláceo com menor teor de amilose, que por sua
vez resultou em maior cristalinidade e pico de viscosidade. Os resultados obtidos
permitiram verificar que a semente pode ser utilizada como matéria-prima para o
isolamento de um material amiláceo não convencional que apresenta potencial como
antioxidante e material bioativo cujas propriedades a tornam ideal para inserção na
indústria alimentícia para uso em espessantes industriais, gelificantes, bem como as
principais macromoléculas de filmes biodegradáveis e comestíveis. O estudo também
revelou que as farinhas possuem alto teor de fibras (> 15%) e são uma fonte potencial
de proteína (> 5%). A farinha de semente tem um valor energético semelhante ao da
farinha de trigo e de outras farinhas convencionais. As farinhas contêm compostos
fenólicos e exibem atividade antioxidante, principalmente a farinha de casca verde.
Dentre os compostos identificados por cromatografia, aqueles presentes em maior
concentrações foram quinina (؆ 111 μg/g), ácido p-cumárico (؆ 25 μg/g), ácido mcumárico (؆ 15 μg/g) e formononetina (؆ 21 μg/g), todos os quais são conhecidos por
terem vários benefícios para a saúde humana. Pela primeira vez, os compostos
bioativos ácido fólico, ácido transferúlico e ácido sinápico foram identificados nesta
fruta, presentes na polpa. A utilização da casca, semente e polpa em pó do bacupari
representa uma alternativa de consumo deste fruto pouco explorado. Os pós de polpa
de bacupari, amidos e farinhas em ambos os estágios de maturação, têm potencial
para serem utilizados como fontes de fibras e antioxidantes naturais em alimentos,
principalmente a polpa imatura. Além disso, a possível presença de pectina
identificada na polpa pela microscopia permite recomendar este material para o
preparo de produtos alimentícios.
Palavras-chave: Garcinia brasiliensis, amido, farinha, polpa, compostos fenólicos,
maturação, análises térmicas

ABSTRACT
The bacupari (Garcinia brasiliensis) is a native fruit from the brazilian north region
capable of developing throughout the whole brazilian territory. This fruit is part of the
diet from the population in which has access to the native plant, with no production
data available. Against the scarcity of the application of the bacupari in food, the goal
was to study its peel, pulp and seed of the ripe and raw fruit from the starch, flour and
pulp powder, as well as, to characterize the physicochemical, physical, antioxidant,
structural, thermal and bioactive properties The seeds from the raw fruit resulted in
starchy material with lower amylose content, in which also resulted in a higher
crystallinity and peak viscosity. The results reveal that the seed can be used as raw
material to the isolation of non conventional starchy material that shows a potential as
antioxidant and bioactive material, whose properties make an ideal solution to
introduce to the food industry. This industry can use in industrial thickeners, gelling
agents, as well as, the main macromolecules of biodegradable and edible films. The
study outcome exhibit that the flours have high fiber contente (> 15%) and are a
potential source of proteins (> 5%). The seeds flour has an energetic value close to
the wheat and other conventional flours. The flours have phenolic compounds and
shows antioxidant activity, specially the green shell flour. Between the identified
compounds by chromatography the ones with higher concentrations are the quinine (؆
111 μg/g), p-coumaric acid (؆ 25 μg/g), m-coumaric acid (؆ 15 μg/g) and formononetin
(؆ 21 μg/g). All of those compounds are well known to be very beneficial to human
health. For the first time the bioactive compounds folic acid, transferulic acid and
sinapic acid were identified in this fruit, present in the pulp. The utilization of the fruits
peel, seed and powder pulp of bacupari represents an alternative consumption of this
exotic fruit. The byproducts from the bacupari pulp, starch and flours in both maturation
stages have potential to be used as source of fibers natural antioxidant in food,
specially the raw pulp. Besides, the possible presence of the pectin identified in the
pulp by microscopy allows recommendation of this material to the preparation of food
products.
Keywords: Garcinia brasiliensis, starch, flour, pulp, phenolic compounds, maturation,
thermal analysis
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INTRODUÇÃO
A demanda do consumidor pela introdução de frutos e seus derivados na dieta, a
fim de uma vida mais saudável, faz com que as indústrias impulsionem a produção de
alimentos a partir da fruticultura. Segundo o Anuário Brasileiro de Horti&Fruti, 2019
(KIST, SANTOS, CARVALHO, & BELING, 2019), projeções mercadológicas apontam
que o consumo per capita de frutas, no Brasil e no mundo, deve continuar a crescer.
Neste cenário, o Brasil é destacado como um dos maiores produtores mundiais
desses frutos, além de apresentar uma vasta diversidade frutífera. Em 2019 o Brasil
ficou no ranking como o terceiro maior produtor mundial de frutas, atrás apenas da
China e Índia.
Apesar da diversidade existente na fruticultura brasileira, muitas espécies nativas
permanecem pouco exploradas, ou até desconhecidas quanto à produção e ao
consumo. Diante disso, nos últimos anos, a falta de informação sobre o potencial
desses frutos chamou a atenção de pesquisadores, que hoje buscam alternativas para
o melhor aproveitamento de suas propriedades pela indústria de alimentos.
Muitos frutos brasileiros precisam ser domesticados ou melhorados para que
possam ser produzidos e consumidos em grande escala. Dentre esses frutos nativos
pouco conhecidos está o bacupari (Garcinia brasilienses), onde somente seus
subprodutos – cascas e sementes – foram explorados cientificamente (CASTRO et
al., 2019; ELIZA et al., 2018; NAVES et al., 2019), bem como galhos e folhas de sua
árvore (SARONI ARWA et al. 2015). O bacupari é uma planta nativa da Floresta
Amazônica do Brasil, pertencente à família Guttiferae sendo considerada uma fonte
de compostos bioativos. Este fruto também pode ser encontrado em outras regiões
do país, nas quais pode ser conhecido como porocó e bacuripari (MARTINS et al.,
2008; SARONI ARWA et al., 2015).
Por se tratar de um fruto pouco explorado, é necessário verificar informações
adicionais acerca do mesmo. Uma forma de obter dados consistentes é através da
condução de uma análise estatística, que possibilita entender as instituições,
pesquisadores e fontes de interesse na área que mais apresentaram estudos, como
é o caso da análise bibliométrica. Com isso, é possível entender quais as tendências
de publicação e futuras possibilidades de aplicações através das informações
disponíveis acerca do bacupari. A partir da análise bibliométrica e revisão da literatura,
foi possível destacar e correlacionar as pesquisas já desenvolvidas com este fruto,

tendo em vista que ainda não há disponibilidade de artigos, relativo às propriedades
associadas às futuras aplicações do bacupari em produtos alimentícios.
O processamento do bacupari na indústria de alimentos pode auxiliar na
popularização do fruto, além disso as sementes são uma alternativa para transformar
esse subproduto em fontes promissoras de ingredientes a serem utilizados na
indústria de alimentos, por possuir potenciais tecnológico e nutricional importantes.
Visto que os subprodutos deste fruto são ricos em compostos bioativos, uma
alternativa é utilizá-los para a produção de amido. Há uma busca atual por fontes de
amidos não convencionais, a fim de substituir os amidos modificados por produtos
naturais, e consequentemente reaproveitar os resíduos agroindustriais. Para a
semente de bacupari estudos referentes a produção de amido ainda não são
encontrados na literatura. Esta seria uma alternativa para a valorização da semente
deste fruto, permitindo a obtenção de um produto com características bioativas. Com
isso, este estudo buscou explorar as propriedades das diferentes frações do fruto, por
meio de farinhas e amidos, e apontar sua aplicação nos alimentos.

OBJETIVOS
Objetivo Geral
Estudar a influência dos métodos de extração e estágios de maturação nas
características dos compostos bioativos, atividade antioxidante, propriedades
térmicas e morfológica de amidos, farinhas e da polpa do bacupari (Garcinia
brasiliensis).
Objetivos Específicos
Capítulo I – Revisão de literatura
x

Entender o estado da arte acerca do bacupari;

x

Buscar as tendências de estudos que envolvem os trabalhos com este fruto a
partir da análise bibliométrica;

x

Definir, a partir da bibliometria e revisão de literatura, as lacunas existentes no
estudo do bacupari e, assim determinar as pesquisas futuras envolvendo o
bacupari e a ciência e tecnologia de alimentos.

Capítulo II – Semente de bacupari (Garcinia brasiliensis): avaliação de uma nova
fonte de amido e compostos bioativos
x

Obter a farinha da semente do bacupari em dois estágios de maturação;

x

Extrair o amido da semente imatura e madura do bacupari a partir da maceração
em água e maceração alcalina e produzir farinhas dos subprodutos da extração;

x

Caracterizar físico-quimicamente as farinhas dos subprodutos e dos extratos
amiláceos;

x

Caracterizar os amidos obtidos quanto ao comportamento de seus géis;

x

Determinar de atividade antioxidante in vitro das farinhas e extratos amiláceos
por diferentes métodos;

x

Analisar morfologicamente os grânulos, bem como o comportamento térmico
dos amidos;

Capítulo III – Valorização dos coprodutos agroindustriais do bacupari (Garcinia
brasiliensis) por meio da produção de farinha com propriedades bioativas.

x

Obter a farinha da casca e semente do bacupari em dois estágios de maturação:
imaturo e maduro;

x

Avaliar

os

aspectos

físico-químicos,

físicos,

antioxidantes,

bioativos,

microestruturais e propriedades térmicas das farinhas;
x

Caracterizar a farinhas da semente quanto a sua viscosidade;

x

Determinar os compostos fenólicos presentes nas farinhas de casca e semente;

Capítulo IV – Caracterização da polpa em pó dos frutos imaturos e maduros do
bacupari (Garcinia brasiliensis)
x

Avaliar a cor e caracterizar através de análises físico-quimicas das polpas em
pó do bacupari;

x

Caracterizar as polpas em pó do bacupari quanto as suas propriedades
estruturais, físicas e antioxidantes;

x

Determinar os compostos fenólicos presentes nas polpas.

CAPÍTULO I: REVISÃO DE LITERATURA
Este capítulo faz parte do artigo intitulado “Garcinia brasiliensis fruits and its
by-products: Antioxidant activity, health effects and future food industry trends
– A bibliometric review” publicado na Trends in Food Science & Technology.
Volume 112, Junho/2021, Páginas 325-335.
https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.04.005

Capítulo I – Revisão de literatura
Resumo

Apesar da diversidade da fruticultura brasileira, muitas espécies nativas permanecem
insuficientemente exploradas, como a Garcinia brasilienses. O objetivo desta revisão
é destacar e correlacionar as pesquisas que vêm sendo realizadas com esta fruta,
com base em uma metodologia mista que inclui uma análise bibliométrica e revisão
da literatura, quanto para entender as tendências de estudo que apontam para futuras
aplicações. Por meio da base de dados Web of Science ©, 55 artigos foram
identificados e submetidos à análise bibliométrica por meio do software VOSviewer.
Observou-se que essa fruta tem sido explorada nos setores medicinal, químico e
farmacêutico. No entanto, o bacupari tem sido pouco explorado no campo da ciência
alimentar e nenhuma pesquisa foi feita com sua polpa. Os estudos publicados revelam
que o fruto do bacupari é rico em compostos bioativos e, portanto, possui grande
potencial para aplicações em alimentos.
Palavras-chave: Bacupari, compostos bioativos, análise bibliométrica, frutas nativas

Capítulo I – Revisão de literatura
Abstract
Despite the diversity of Brazilian fruit production, many native species remain
insufficiently exploited, such as Garcinia brasilienses. The goal of this work is twofold:
to highlight and correlate the research that has been carried out on this fruit, based on
a mixed methodology including both a bibliometric analysis and review of the literature,
and to understand the study trends that point toward future applications. Using the
Web of Science© database, 55 articles were identified and submitted to bibliometric
analysis using the VOSviewer software. It was observed that this fruit has been
explored in the medicinal, chemical and pharmaceutical sectors. Nonetheless,
bacupari has been little explored in the field of food science, and no research has ever
been carried out on its pulp. The published studies reveal that the bacupari fruit is rich
in bioactive compounds, and therefore has great potential for food applications.
Keywords: Bacupari, bioactive compounds, bibliometric analysis, native fruits.

Capítulo I: REVISÃO DE LITERATURA
Estado da arte
Com o objetivo de compreender o estado da arte acerca do bacupari, para guiar
esta pesquisa foi realizado uma revisão utilizando uma metodologia mista: análise
bibliométrica seguida de uma revisão da literatura. Utilizou-se o banco de dados da
Coleção Principal do Web of Science © (WOS), com busca realizada durante o mês
de junho de 2020. A filtragem dos dados partiu do termo “Garcinia brasiliensis” no item
tópico que inclui título, resumo e keywords plus, não estabelecendo filtro de ano,
obtendo-se assim todos os trabalhos presentes na base de dados.
Utilizando o software VOSviewer (Java version 1.8.0_261), os dados foram
avaliados por meio de uma análise de co-autoria, considerando a força do link
estabelecida pelo programa, enquanto que os documentos e periódicos mais citados,
a análise de citação e tendências do campo, via co-ocorrência das palavras-chave
dos autores, foram consultados sem considerar a força do link estabelecida pelo
programa para hierarquizar os resultados.
Tendências de publicação: área, organizações e cooperações entre países
Até o período de levantamento de dados, 55 trabalhos foram publicados acerca
do bacupari. Dentre os artigos, 53 foram redigidos em inglês e 2 em português. Nos
artigos referentes ao bacupari as publicações se distinguem em 20 áreas. As 10 áreas
com maior número de publicações (Tabela 1) apresentam no mínimo dois registros na
base de dados. Entretanto, as demais áreas de publicação são caracterizadas com
apenas 1 registro cada, sendo elas: agricultura, cristalografia, entomologia, biologia
evolutiva, silvicultura, biologia de água doce e marinha, microbiologia, parasitologia,
pesquisa em medicina experimental e toxicologia. Farmácia/Farmacologia possui 24
registros de publicação, sendo a maior área de estudos do bacupari. Como é possível
verificar, o ramo da química, fitoquímica, farmacêutica e medicina lideram os estudos
deste fruto. A ciência e tecnologia de alimentos apresenta 10 registros, sendo a quarta
área de maior estudo.

Tabela 1: Áreas de publicação, organizações e países que mais publicaram
Posição Nome
Quantidade Percentual (%) *
Áreas de publicação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Farmácia/Farmacologia
Química
Ciências de Plantas
Ciência e Tecnologia de Alimentos
Medicina Complementar Integrativa
Bioquímica Biologia Molecular
Nutrição Dietética
Biomedicina/Ciências da Vida
Biofísica
Espectroscopia

24
13
13
10
8
7
5
3
2
2

43,64
23,64
23,64
18,18
14,54
12,73
9,09
5,45
3,64
3,64

Instituições
1
Universidade Federal de Alfenas
2
Universidade Federal de Viçosa
3
Universidade de São Paulo
4
Universidade Federal de São Paulo
5
Universidade Federal de Ouro Preto
6
Universidade Estadual Paulista
7
Fiocruz Mato Grosso do Sul
8
Universidade Federal de Lavras
9
Universidade Federal do Rio de
Janeiro

40
22
14
6
5
4
3
3
3

72,72
40,00
25,45
10,91
9,09
7,27
5,45
5,45
5,45

Países
1
Brasil
2
Cuba
3
Alemanha
4
Bangladesh
5
Bélgica
6
Índia
7
Noruega
8
Portugal
9
Vietnã
*(%): porcentagem de 55 publicações

53
3
2
1
1
1
1
1
1

96,36
5,45
3,64
1,82
1,82
1,82
1,82
1,82
1,82

Entre as organizações representantes de autores e co-autores, 45 instituições
possuem pesquisas publicadas referentes ao bacupari. Dentre as instituições que
mais exploram este fruto, 9 são brasileiras (Tabela 1). Esse fato é justificado devido
ao fruto ser nativo deste país proporcionado melhor acesso aos pesquisadores. A
cooperação internacional entre instituições existe e, mesmo sendo um fruto nativo do
Brasil, há universidades como University of Havana, Mainz Johannes Gutenberg
University, Polytechnic Institute of Bragança, Max Planck Institute for Chemistry,
University of Antwerp, Norwegian University of Life Sciences e outras instituições não

brasileiras que contribuem para o estudo do bacupari. O Brasil é o país que lidera as
publicações sobre o bacupari, presente em 53 dos 55 trabalhos, entretanto, outros
países também contribuem para geração de dados.
Os resultados obtidos nestes dados permitem concluir que esta espécie
brasileira está sendo explorada também em outros países, principalmente quanto aos
seus constituintes fitoquímicos evidenciando assim a existência de parcerias no ramo
científico.
Tendências das pesquisas sobre bacupari
Uma análise de tendências da área foi realizada, tendo como objetivo verificar
o número de ocorrência das palavras-chaves presentes nos trabalhos encontrados. A
Figura 2 demonstra a análise de co-ocorrência relacionada com a média de publicação
dos documentos e palavras-chave. Há dois campos de palavras-chave no banco de
dados da Web of Science (WOS): palavras-chave do autor e palavras-chave Plus.
Neste estudo foi abordado uma análise das palavras-chave do autor. Na análise
bibliométrica, os títulos, que apresentam o primeiro contato do leitor com o artigo, e
as palavras-chave do autor desempenham um papel fundamental, pois indicam as
tendências mais importantes destacadas pelos autores durante a pesquisa.

Figura 1: Análise de co-ocorrência de palavras-chave (keywords plus) de documentos
(mapa de visualização de sobreposição).
Fonte: autoria própria

Na Figura 1 o tamanho do nó (círculo), representa o número de ocorrências da
palavra-chave. Quanto maior o nó, maior o número de ocorrência da palavra-chave.
A cor representa a média do ano de publicação dos trabalhos nos quais essa palavra
se encontra. Diante destas observações é possível afirmar que há relevância sobre
as propriedades fitoterápicas do bacupari, as quais possuem potencial para uso na
indústria de alimentos, desempenhando papel antioxidante e anti-inflamatório graças
às suas propriedades bioativas. Essas propriedades são representadas pela presença
de grupos químicos que normalmente exercem papéis positivos para os seres
humanos, como fenóis, flavonoides e outros. Com isso, percebe-se que por ser um
fruto com pouca informação na literatura, suas propriedades vêm sendo estudadas
extensivamente a partir de 2010, sendo citadas principalmente a partir de 2015.
Portanto, a bibliometria realizada para verificar o estado da arte do bacupari serviu de
base para a elaboração da revisão de literatura, abordando os tópicos de maior
prioridade de estudo do fruto.
Garcinia brasilienses
A Garcinia é o gênero da família Guttiferae, com maior número de espécies,
cerca de 400 (SANTA-CECÍLIA et al., 2011b), amplamente distribuídas na Ásia
tropical, África, Nova Caledônia, Polinésia e Brasil (NEVES et al., 2007). A este gênero
pertence a Garcinia brasilienses, popularmente conhecida como bacupari. Uma planta
nativa da Floresta Amazônica do Brasil capaz de se desenvolver ao longo do território
brasileiro. O fruto faz parte do hábito alimentar da população com acesso à planta
nativa.
LEAL et al., (2013), ao avaliarem a restinga de Maricá, na cidade do Rio de
Janeiro – Brasil, verificaram que o bacuparizeiro pode ser descrito como dióico com
dois indivíduos caracterizados como monóicos. Ao realizarem uma análise anatômica
verificaram que esta espécie possui flores (Fig. 2a) estaminadas, pistiladas e estéreis,
sendo uma descrita como fêmea incomum e a outra que possui flores estaminadas e
perfeitas (grãos de pólen e óvulos funcionais). Os autores verificaram em laboratório
que o fruto possui em média 3 cm de largura, quando imaturo apresentam uma
coloração verde e quando maduro uma cor amarelada, além de um formato circular a
semicircular (Fig. 2b). De acordo com SANTA-CECÍLIA et al., 2011a; SANTA-CECÍLIA
et al., 2013; SOUZA et al.; 2013, conforme é possível verificar na Fig. 2c, a polpa do
bacupari é comestível, de aspecto mucilaginoso e coloração branca. Já a sua árvore

floresce de agosto a setembro, compreendendo tamanho médio entre 9 a 14 metros,
e suas folhas medem em média 16,0 x 5,5 cm. A Garcinia brasiliensis é uma espécie
perenifólia de terra firme e de regiões de cerrado, sua madeira é relativamente pesada,
apresentando densidade variável entre 0,58 a 0,64 g cm -3 (MARINHO et al. 2013). A
árvore do bacupari é capaz de tolerar inundações ou submersão por vários dias,
durante certos períodos do ano, o que a torna de fácil adaptação (SOUZA et al., 2013).
GOUVÊA & MARENCO (2018) explicam que sob estresse hídrico, a árvore do
bacupari apresenta uma redução na área foliar como estratégia adaptativa para
reduzir a transpiração de toda a planta, em vez de reduzir a condutância estomática.

Figura 2: (A) Flor do Bacupari; (B) Frutos imaturos e maduros; (C) Casca, polpa e
semente de bacupari.
Fonte: autoria própria

Propriedades bioativas do bacupari
A Figura 1 obtida através da análise bibliométrica, auxiliou a compreender as
tendências de publicação, indicando no bacupari os principais compostos bioativos e
suas respectivas atividades, as quais estão relacionadas com propriedades benéficas
ao organismo. De acordo com a literatura, as atividades apresentadas são oriundas
dos compostos 7-epiclusianona, guttiferona- A e Fukugentina (Figura 3). Durante os
anos em que o fruto vem sendo estudado, as atividades antioxidante, antimicrobiana
e anti-inflamatória são as mais investigadas nos artigos (ARAÚJO et al., 2019;
CARVALHO-SILVA et al., 2012; GONTIJO et al., 2012b; MARTINS et al., 2009,

MONZOTE et al., 2011; SARONI ARWA et al., 2015; SANTA-CECÍLIA et al., 2011a,
SANTA-CECÍLIA et al., 2011b, SOUZA-MOREIRA et al., 2011; ZAN et al., 2018).

7-epiglusianona

Guttiferona -A

OH

Fukugetin

Figura 3: Compostos bioativos majoritários e responsáveis pela bioatividade do
bacupari.
Fonte: autoria própria
Além das citadas, outras propriedades também são estudadas, conforme
mostrado na Tabela 2. Os estudos utilizados para determinar as propriedades do
bacupari são realizados com extratos obtidos em temperaturas entre 40 ° C e 45 ° C
e utilizando uma variedade de solventes, que incluem hexano, etanol, clorofórmio e
acetato de etila. As atividades bioativas do bacupari são encontradas em diversas
partes da planta e do fruto: raízes (SOUZA, et al., 2013b), galhos e folhas (Saroni
ARWA et al., 2015; SUNNY & KRISHNAKUMAR 2017), sementes (SILVA, et al., 2020;
MARTINS, 2008) e casca.

Galhos e folhas
Galhos e folhas

Anti-oxidante

Leishmanicida e
antiproteolítico
Anti-inflamatório

Fotoprotetor /
fotoquimopreventivo

Antiproliferativo

Inibidores oxidativo
de neutrófilos

Inibidores de
hemólise

Fukugetina

Fukugiside and Fukugetina

7-epiclusianona

7-epiclusianona

Procianidina, fukugetina,
ammentoflavona e
podocarpusflavon
Procianidina

7-epiclusianona

Folhas

Anti-inflamatório

Casca

Casca

Folhas

Casca

Casca

Pericarpo

Leishmanicida

7-epiclusianona,
garciniafenona e
guttiferona-a
7-epiclusianona

Pericarpo e
semente

Anti-microbiano

7-epiclusianona
eguttiferona-A

Tabela 2: Compostos bioativos do bacupari e suas bioatividades
Composto bioativo
Atividade
Parte da planta
7-epiclusianona
Anti-anafilático
Pericarpo

Hexano e etanol

Hexano e etanol

Etanol

Etanol

Hexano

Acetato de etila

n-hexano e acetato
de etila

n-hexano

n-hexano

n-hexano e etanol

Extrato
n-hexano

88 ± 7% inibição em
50 μmol L-1

50% at 1 μmol L-1

28,5 mg / mL e 57,0 mg /
mL absorvem o UVB em
16,3% e 20,1%,
respectivamente
IC50 of 16.13 μM

100 μM /107 celulas

IC50 = 0.0147 -0.0403 μM

IC50 = 49.5 mM against
DPPH

5, 10 and 15 mg/kg

0,6%, v / v

CIM: 0,6 - 12,6 μg / mL

Concentração
IC50: 2.3 ± 1.1 μM

Saroni Arwa et
al., (2015)

Lonta et al.,
(2015)
Saroni Arwa et
al., (2015)

Figueiredo et
al., (2014)

Gontijo al.,
(2012b)
Santa-Cecília
et al., (2012)

Gontijo et al.,
(2012a)

Santa-cecília
et al., (2011)

Pereira et al.,
(2010)

Literatura
Neves et al.,
(2007)
Naldoni et al,
(2009)

Esquistossomicida

Anti-obesidade

Ansiolítico

Redução de medidas
biométricas

(1) Citotóxico
(2) Antimicrobiano
(3) antioxidante

(1) Citotóxico
(2) Antimicrobiano
(3) antioxidante

(1) Citotóxico
(2) Antimicrobiano
(3) antioxidante

7-epiclusianona

(1) 7-epiclusianona e
(2) Fukugetina

7-epiclusianona

7-epiclusianona e
Fukugetina

Fukugetina, 7epiclusianona e guttiferonaA

Fukugetina, 7epiclusianona e guttiferonaA

Fukugetina, 7epiclusianona e guttiferonaA

Semente

Folha

Casca

Casca

-

Casca

Casca

Casca

IC50: Concentração inibitória 50%; CIM: Concentração inibitória mínima

Anticâncer

7-epiclusianona

Etanol

Etanol

Etanol

Etanol

Hexano

Etanol

Etanol, hexano e
acetato de etila

Ethanol

(1): IC50:23.10 μg/ml
(2) IC50: 25μg/ml for S.
aureus
(3): 86.57 (100 μg/ml)

(1): IC50: 23.81 μg/ml
(2) IC50: 8μg/ml for S.
aureus
(3): 82.06 (100 μg/ml)

(1): IC50: 47.94 μg/ml
(2) IC50: 10μg/ml for S.
aureus
(3): 82.35 (100 μg/ml)

674 mg/Kg na dieta

10 mg / kg

300 mg = (1) 42 mg/kg and
(2) 10.76 mg/kg

100,0, 50,0, 75,0 μg / mL

IC50: 23.00 μM in U251MG
and 18.52 μM in U138MG

Naves et al.,
(2019)

Naves et al.,
(2019)

Naves et al.,
(2019)

Veloso et al.,
2018
Moreira et al.,
(2018)

Moreira et al.,
2017

Castro et al.,
(2015)

Sales et al.,
(2015)

A casca é o maior objeto de estudo do fruto, apontando atividades
leshimanicida (GONTIJO et al. 2012b; PEREIRA et al. 2010), ansiolítica (VELOSO et
al. 2018), anti-inflamatória (Santa-Cecília et al. 2011b; Martins, 2008), antiproteolítica
(GONTIJO et al., 2012b), agente foto-hemopreventivos (FIGUEIREDO et al. 2014),
antioxidante (CARVALHO-SILVA et al., 2012; GONTIJO et al., 2012a) e
antimicrobiana (NALDONI et al. 2009). É possível notar que diversas partes do fruto
já são abordadas, exceto a polpa. Esse pode ser um objeto de estudo para obter
conhecimento a respeito de todas as partes do fruto, além de identificar e caracterizar
as propriedades da parte comestível do bacupari. Por isso, a partir da análise realizada
nesta revisão, esta tese focou também no estudo da polpa deste fruto.
A capacidade do extrato da casca de bacupari como agente fotohemopreventivo, estudada por FIGUEIREDO et al. (2014), verifica que este material
é uma fonte natural capaz de absorver radiação UV. Recentemente Castro et al.,
(2019) também apontaram o extrato de bacupari como um candidato a agente protetor
do sol. Esses dados acerca do assunto, mesmo sendo preliminares, demonstram
que o bacupari é uma forte matéria-prima para a produção de cosméticos devido aos
seus potenciais foto-hemopreventivos e antioxidantes, que são benéficos à pele.
Outra tendência de aplicação da atividade bioativa, presente na casca do fruto, é o
seu efeito sob medidas biométricas, lipogênese hepática e progressão da doença
hepática gordurosa não alcoólica, que inicialmente foi testado em ratos por MOREIRA
et al., (2018). Eles verificaram redução no índice de massa corporal (IMC), peso do
fígado e índice hepatossomático em relação ao controle da obesidade. É possível
verificar a diversidade de aplicação deste fruto, bem como os benefícios que ele pode
trazer a partir do seu consumo, portanto, existe a necessidade da maior exploração
do bacupari na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos além da área de
Engenharia de Alimentos, a fim de formular alimentos com atributos funcionais.
Diversos estudos comprovam a atividade antioxidante em produtos de origem
vegetal, cuja presença é proveniente da atuação dos compostos fenólicos obtidos a
partir de extratos (VILLARREAL-SOTO et al. 2019; ALAHYANE et al. 2019; CANCAUICH et al. 2019; FASCELLA et al. 2019). Tais pesquisas alinham-se com o que
tem sido estudado no bacupari, onde a sua ação antioxidante é apontada em uma
variedade de trabalhos. Além da obtenção do extrato, a casca do bacupari também foi
submetida à extração do óleo essencial por MARTINS et al., (2008) para a avaliação
do potencial anti-inflamatório e antioxidante deste material. A ação anti-inflamatória foi

verificada, entretanto foi apresentada uma baixa atividade antioxidante. Com isso, é
possível verificar que como antioxidante natural, o óleo essencial de bacupari é menos
eficaz que o seu extrato, possivelmente devido à rápida decomposição e volatilização
deste óleo. Por se tratar do único trabalho publicado a respeito do óleo essencial do
bacupari, estudos futuros podem vir a viabilizar aplicações de técnicas como a
microencapsulação, que visa a proteção e manutenção dos compostos voláteis
responsáveis pela atividade bioativa deste óleo essencial. Além disso, a
microencapsulação pode agir como um mecanismo de barreira aos fatores externos,
e como um facilitador da incorporação desse material hidrofóbico (óleo essencial) em
alimentos com grande conteúdo de água (MELO et al., 2020). Com isso, os compostos
bioativos do bacupari poderão ser preservados e a atividade antioxidante do óleo
essencial poderá ser tão satisfatória quanto aos extratos, além de gerar futuras
pesquisas e inovações utilizando o bacupari como material de estudo.
Os artigos sobre bacupari são difundidos na área fitoquímica, farmacêutica e
medicinal. Os extratos encontrados podem ter estudos aprofundados a fim de gerar
uma aplicação dos mesmos na indústria. Com isso, é necessário conhecer os
compostos bioativos nele presente, entender as atividades bioativas que já foram
estudadas e buscar potenciais aplicações.

Compostos bioativos
Há décadas os alimentos e especiarias são utilizados por povos antigos na área
medicinal como medicamentos naturais. A evolução dos estudos relacionados aos
alimentos comprova e explica que estes não posssuem apenas a função nutricional,
mas diversas atividades importantes e benéficas (CHUGH; KAMAL-ELDIN 2020).
Essas atividades são oriundas dos compostos bioativos, que correspondem a uma
diversidade de componentes obtidos em sua maioria do metabolismo secundário
vegetal.
O metabolismo vegetal, dividido em primário e secundário, ocorre por um
conjunto de reações químicas e bioquímicas que acontecem no interior da planta,
variando de acordo com a sua fisiologia. O metabolismo primário representa o
conjunto de reações presentes em todos os vegetais, ou seja, são os processos
metabólicos que desempenham função essencial no organismo, realizando atividades
fundamentais para a manutenção e sobrevivência da planta, como a fotossíntese, a

respiração e o transporte de nutrientes. O metabolismo secundário é responsável por
reações não essenciais, mas necessárias para que as plantas concluam o seu ciclo
de vida, ou seja, não apresentam uma função essencial no seu desenvolvimento.
Hartmann (1996) divide o metabolismo primário como sendo importante no
crescimento e desenvolvimento do indivíduo e o metabolismo secundário como o
responsável pela interação do indivíduo com o seu ambiente.
A partir da leitura dos artigo de Hartmann (1996), referentes aos mecanismos
do metabolismo secundário, e também do livro de Hopkins & Huner (1998), referente
à fisiologia vegetal, é possível entender a evolução dos termos e aplicações dos
compostos bioativos como elementos essenciais e não essenciais. Eles explicam que
por muito tempo o metabolismo secundário foi denominado como um material utilizado
para defesa contra animais e invasores. A partir de estudos foi verificada a importância
destes compostos e visto que diversidade estrutural e a variabilidade intraespecífica
eram consideradas como qualidades inerentes ao metabolismo secundário,
apresentando importante função.
Os metabólitos secundários são formados por compostos orgânicos que
apresentam função protetora. Além disso, esses compostos também atuam na defesa
contra fatores abióticos, que podem danificar o desenvolvimento vegetal, alterando
fatores como o conteúdo de água e nutrientes. A variação de temperatura e a
exposição à luz também são responsáveis pela interferência na produção dos
metabólitos secundários. PATIL et al. (2009) explicam que os múltiplos componentes
bioativos presentes nos alimentos, encontrados em pequenas quantidades, são
considerados ingredientes não nutritivos, mas vitais para a manutenção da saúde
humana, por isso a importância dos alimentos com propriedades bioativas. Além do
consumo direto dos alimentos para obtenção desses compostos bioativos, as
matérias-primas vegetais têm sido utilizadas para o isolamento de compostos
secundários, como por exemplo, moléculas com potencial farmacológico, como
taninos, flavonoides, fenóis, alcaloides e terpenóides GURIB-FAKIM (2006), oriundos
de diferentes vias do metabolismo secundário das plantas.
A indústria tem buscado compostos bioativos em diversos alimentos a fim de
potencializar o seu uso nas áreas da ciência e tecnologia de alimentos, não somente
no consumo direto do alimento in natura como também processado. A presença de
compostos bioativos em subprodutos de frutos tem impulsionado o reaproveitamento
de

resíduos

agroindustriais,

como

por

exemplo:

subprodutos

do

arroz

(PEANPARKDEE; IWAMOTO 2019), pequi (LEÃO et al. 2017), nêspera (BARBI et al,
2018), buriti (RESENDE et al. 2019), inajá (BARBI et al. 2020), oiti (MEDEIROS et
al. 2020). Esses subprodutos apresentam propriedades bioativas, como antioxidante
e antimicrobiana, gerando produtos que podem ser inseridos na indústria de alimentos
como matéria-prima principal com elevado potencial a partir de farinhas, extratos,
amidos e outros materiais com atividades benéficas ao consumidor.
É possível notar que há uma tendência no estudo de compostos bioativos nos
coprodutos agroalimentares, com isso novas técnicas de obtenção e isolamento
precisam ser exploradas e aprimoradas. GULLÓN et al, (2020) estudaram solventes
avançados e inteligentes objetivando recuperar compostos bioativos de subprodutos
agroalimentares. Neste estudo, foi verificado que os principais compostos bioativos
são encontrados nas indústrias de citros, vinificação, produção de azeite, cebola e
algas. Os métodos de extração de amido não convencionais, obtidos de cascas e
sementes (coprodutos), não modificado quimicamente e que mantenham os
compostos bioativos, são estudados a fim de se obter materiais com qualidade e
benefícios ao consumidor (BARBI et al. 2018; CARPINÉ et al. 2020).
Como exposto anteriormente, para o bacupari, os seus subprodutos (cascas e
sementes) apresentam propriedades bioativas. A polpa, correspondente à porção
comestível do fruto, ainda não foi explorada cientificamente, comprovando a tendência
dos estudos dos compostos bioativos em subprodutos agroalimentares. No caso deste
fruto, a literatura afirma que os compostos bioativos de maior responsabilidade pelas
atividades encontradas são: 7-epliglusianone, gutiferona-A e fukugentina.
7-epliglusianone, gutiferona-A e fukugetina.
A identificação de compostos bioativos específicos para estudar sua atividade
é amplamente utilizada em diversos campos. Vários pesquisadores usaram técnicas
de extração para obter 7-epliglusianona a fim de identificar possíveis aplicações.
Embora este composto 7-epiclusianona seja uma benzofenona tetraisoprenilada
(Neves et al. 2007) que vem sendo amplamente estudada devido à sua atividade
bioativa, existem poucos estudos detalhados sobre seu mecanismo de ação biológico.
As benzofenonas são cetonas aromáticas, de origem natural e sintética, fortemente
estudadas na área farmacêutica, bioquímica, medicinal e cosmética demonstrando
uma vasta diversidade de aplicações (Lima et al. 2019). A ação da 7-epiclusianona é

encontrada em estudos há anos e a exploração deste composto se mantém
atualmente, a fim de conhecer as possibilidades de aplicação deste material. Estudos
recentes apontam este composto como agente foto-homopreventivo, agindo como
candidato a protetor solar (CASTRO et al. 2019), atividades anticancerígenas (SALES
et al. 2015), esquistossomicida (CASTRO et al. (2018) e ansiolítica (VELOSO et al.
2018).
Além das características já citadas anteriormente, estudos indicam atividade
antiespasmódica para 7-epiclusianona extraída do bacupari. Neves et al. (2007)
investigaram a eficácia deste composto contra espasmo intestinal evocado por
alérgenos e verificaram eficácia contra a resposta anafilática, considerando o
composto como um modelo molecular de medicamento para síndromes alérgicas.
Coelho et al. (2008) estudaram a administração oral deste composto e constataram a
redução dos episódios de obstrução brônquica, tornando-o um candidato à aplicação
na terapia da asma.
Além dos citados, outra ação dentre os compostos bioativos presentes no
bacupari é a capacidade antimicrobiana identificada por MONZOTE et al., (2011). Este
estudo verificou tal capacidade em culturas de Staphylococcus aureus, Escherichia
coli e Bacillus cereus, micro-organismos patogênicos transmitidos por alimentos, a
partir do isolamento da 7-epiclusianona e gutiferona-A, o que torna o bacupari um
candidato a agente antimicrobiano natural para possível introdução na indústria de
alimentos. O sinergismos da gutiferona-A e a 7-epiclusianona também é reportado por
outros autores como agente antimicrobiano (MAIA et al. 2018 e NAVES et al. 2019).
A gutiferona-A também é uma benzofenona, a qual é encontrada em outras espécies
do gênero Garcinia, como a Garcinia achachairu Rusby (Clusiaceae), estudada por
TERRAZAS et al., (2013), que apresentou propriedades e respostas ativas ao aplicar
este composto.
Acredita-se que a presença de hidroxilas e ligações duplas conjugadas das
benzofenonas podem estar associadas à ligação de componentes da parede celular
do microrganismo (NAVES et al., 2019). O mecanismo de ação também está
relacionado à composição dos compostos fenólicos e à estrutura da parede celular
das bactérias. É possível perceber no trabalho de MONZOTE et al., (2011) que as
bactérias Gram-positivas (S. Aureus) e Gram-negativas (E. coli) obtiveram IC50 de 7,5
μM e IC50> 64,00 μM, respectivamente. O fato da bactéria Gram-negativa ser mais
resistente ao extrato de bacupari com benzofenonas se deve à presença de

lipopolissacarídeos e proteínas na membrana externa. Assim, os compostos fenólicos
atuam mais facilmente na membrana celular de microrganismos Gram-positivos do
que os Gram-negativos (MELO et al., 2020)
Dentre os três compostos bioativos mais estudados do bacupari está a
fukugentina. Este composto é descrito como um biflavanóide que atua como inibidor
de protease da cisteína (ASSIS et al. 2013). Silva et al. (2020) avaliaram quatro
métodos de extração para a análise de compostos bioativos em bacupari,
identificando, via cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), que três compostos
majoritários presentes no bacupari apresentam maior rendimento ao variar o solvente,
extraído via maceração. N-hexano demonstra ser o mais adequado para gutiferona A
e 7-epiclusianona, enquanto que o acetato de etila apresenta melhor rendimento para
a fukugetina.
Mediante ao exposto, nota-se a importância de verificar diferentes métodos
para a extração destes compostos devido à variação de rendimento. Trabalhando com
o bacupari, SILVA et al. (2020) obtiveram 57,8 mg.g-1 para fukugetina, 168,6 mg.g-1
para a gutiferona-A e 392,1 mg.g-1 de rendimento para 7-epiclusianona. Já SANTOS
FILHO et al., (2014) verificaram via HPLC que o extrato etanólico do bacupari
demonstrou a fukugetina como composto de maior proporção, com área de 3%,
enquanto a gutiferona-A e a 7-epiclusianona obtiveram área de pico de 0,63 e 0,65%,
respectivamente. Diante disto é possível entender que a variação dos compostos
bioativos de um material, além de ser influenciada pelo método de extração e tipo de
solventes utilizados, os fatores externos como clima, temperatura, localização
geográfica, solo, também devem ser considerados.
Apesar da diversidade de estudos a respeito dos compostos bioativos do
bacupari, ainda há muito o que ser desenvolvido em relação à utilização desses
compostos, não havendo ainda o emprego desses e outros compostos do bacupari
na indústria de alimentos. Com isso, é importante desenvolver novos estudos com
esta aplicação.
Tendências para pesquisas futuras: bacupari e tecnologia de alimentos
As pesquisas referentes ao bacupari na área de alimentos serão de grande
contribuição para a indústria. Primeiramente é preciso conhecer melhor a composição
físico-química, a fim de saber quais são os macronutrientes presentes no fruto e
determinar sua riqueza nutricional. Um estudo inicial a partir da revisão, além de

apontar o potencial para futuras pesquisas e aplicações, demonstra o conhecimento
das propriedades do fruto in natura. Uma tendência de futuras pesquisas é o estudo
da polpa, a parte comestível deste fruto, uma vez que é a porção que permanece sem
investigação científica.
Como citado anteriormente, existe um conhecimento extensivo da atividade
antioxidante do bacupari. Essa característica pode beneficiar alimentos in natura e
processados. Os antioxidantes produzidos a partir de uma fonte vegetal chamam a
atenção adicional como protetores de radicais livres porque evitam o dano oxidativo
induzido por espécies reativas ao oxigênio (UDDANDRAO et al. 2016), reduzindo ou
eliminando radicais.
Os compostos bioativos são fortes antioxidantes que complementam e
aumentam as funções das vitaminas e enzimas que atuam na defesa contra o estresse
oxidativo (TSAO 2010). Apesar de muitas pesquisas apontarem os extratos de
bacupari como antioxidantes (GONTIJO et al. 2012ª; GONTIJO; JUDICE; et al. 2012b)
ainda não há a investigação sobre a aplicação destes. Esse material pode ser utilizado
em produtos cárneos, em que a oxidação é um dos principais problemas relacionados
à sua deterioração (CAVALCANTE et al., 2019). Além disso, há uma forte tendência
em estudos de antioxidantes naturais para manutenção da qualidade desta matériaprima, sendo essa uma outra tendência de aplicação para o fruto.
Além do uso como antioxidante, o bacupari também pode ser utilizado na
indústria de alimentos como um promissor antimicrobiano natural, como substituição
de conservantes químicos a partir dos seus extratos ou óleos essencias. O uso de
óleo essencial como agente antimicrobiano já é relatado em outras espécies como o
capim limão em queijo coalho Melo et al. (2020), alecrim em massa fresca (Teodoro
et al., 2014) e alecrim em queijo minas Fernandes et al. (2017). A adição do óleo
essencial de um fruto pode favorecer a conservação em diversos tipos de alimentos,
podendo ser potencialmente importante na biopreservação de sucos e concentrados
de frutas.
Analisando a tendência do aproveitamento de subprodutos agroalimentares
para a introdução na indústria de alimentos, uma alternativa ainda não estudada é a
extração de amido das sementes e cascas do bacupari, devido à riqueza de
compostos bioativos que possuem essas partes do fruto. Há na literatura o uso de
sementes de outros frutos para a obtenção do amido, como já citado, porém, em
relação ao bacupari há apenas estudos com o amido de sua raiz (Souza et al., 2013),

onde foi obtido um extrato amiláceo em raízes submetidas em ambientes alagados
por 90 dias, uma vez que essa espécie apresenta a capacidade de sobreviver a
inundações por muito tempo. O amido extraído do subproduto pode ser inserido na
indústria como amido não-convencional utilizado na aplicação de embalagens, como
descrito por Maniglia et al. (2017), que utilizou farinha e amido de babaçu. Bem como
a elaboração de filmes com farinha de açafrão, conforme Maniglia et al (2014).
O uso do subproduto do bacupari para a elaboração de farinha e amido pode
ser introduzido também como ingrediente para elaboração de produtos panificáveis.
Assim, sugere-se a aplicação em alimentos que necessitem de amido para aumento
de viscosidade ou até mesmo substituição de amido convencional. Portanto é
necessário investigar as propriedades térmicas, físicas, físico-químicas e tecnológicas
dos subprodutos de bacupari para entender qual é a melhor aplicação das farinhas e
amidos na indústria de alimentos.
Técnicas de extração de amido
Técnicas extração de amido são estudadas a fim de obter produtos puros com
características diferentes, devido a purificação obtida a partir de cada técnica aplicada,
conforme é possível ver na tabela 3. Segundo Correia; Beirão da Costa, (2012), como
a maioria dos métodos de isolamento afeta as propriedades do material final, é
essencial identificar a técnica de isolamento mais adequada em termos de pureza,
rendimento e propriedades do amido obtido. Por isso há uma variedade de
metodologias disponíveis e que sofrem adaptações a fim de se adequar a matériaprima e ao produto final desejado, pois os diferentes métodos de isolamento podem
alterar o tamanho de partícula, a composição química, a cristalinidade, as
propriedades térmicas e a atividade antioxidante dos materiais amiláceos.

Tabela 3: Características dos amidos de diferentes matrizes obtidos por metodologias variadas
Matériaprima
Urucum
(Bixa
orellana)

Urucum
(Bixa
orellana)

Urucum
(Bixa
orellana)

Método de
obtenção

Maceração
aquosa

Maceração
ácida

Maceração
alcalina

Característica do amido

Impactou no teor de bixina do
material amiláceo em menor
grau, mas levou à perda de
compostos fenólico.
Removeu mais fibras e produziu
um material amiláceo com a
maior atividade antioxidante e a
maior cristalinidade.
Solubilizou mais lipídios,
carotenoides e proteínas.
Promoveu também maior perda
de compostos fenólicos e
proporcionaram grunulos de
amido aglomerado com maior
tamanho de partícula.

O método alcalino forneceu
Babaçu
Maceração
amido mais puro e com maior
(Orbignya sp.)
alcalina e
rendimento, comparado ao
aquosa
aquoso. Porém causou maior
perda de compostos fenólicos
totais.
Casca de
Maceração
Obteve amido com alta pureza
ácida –
banana verde
(70%), havendo maior rendimento
variação na
de extração a partir de altas
concentração concentrações de ácido ascórbico
da solução
no processo de extração.
Nêspera
(Eriobotrya
japônica)

Maceração
aquosa

Possuiu alta faixa de estabilidade,
elevado teor de polifenóis e
capacidade antioxidante.

Araruta
(Maranta
arundinaceae)

Maceração
aquosa

Apresentou grânulos de amido
com grande variação de
tamanho.

Grãos de
centeio
(Secale
cereale)

Extração
enzimática

Obteve alto rendimento de amido,
comparado à outras extrações,
que diferiu na granularidade.
Possuiu também um forte
impacto nas propriedades de
inchamento e colagem do amido.

Rendimento Referência
(%)

Aquoso:
64.6

Ácido: 66.3

Alcalino:
68.7

Silveira,
Tapiablácido
(2016)
Silveira,
Tapiablácido
(2016)
Silveira,
Tapiablácido
(2016)

Aquoso: 65
Ácido: 85

Maniglia,
TapiaBlácido
(2016)

Entre 16,6 a
48,5

Franklin, et
al. (2017)

--

16

Entre 48.1 e
76.5

TurolaBarbi, et.
al., (2018)
Nogueira,
Fakhourib,
Oliveira
(2018)

Buksa
(2018)

Juçara
(Euterpe
edulis Mart)

Maceração
em bissulfito
de sódio

A curva TG-DTG mostrou que o
amido de juçara apresentou faixa
de estabilidade semelhante aos
amidos convencionais.

12,21

(Carpiné et
al., 2020)

Na literatura os métodos de extração mais estudados são: maceração ácida
(FRANKLIN, et al. 2017; SILVEIRA;TÁPIA-BLÁCIDO 2018; BUONO, et al. 2019),
maceração alcalina (SOUZA et al. 2016; MANIGLIA; TAPIA-BLÁCIDO 2016;
MANIGLIA et al. 2017; SILVEIRA;TÁPIA-BLÁCIDO 2018), maceração em água
(MANIGLIA; TAPIA-BLÁCIDO 2016; TUROLA BARBI et al. 2018; SILVEIRA;TÁPIABLÁCIDO 2018), extração enzimática (FRANKLIN, et al. 2017; BUKSA 2018) e
maceração salina, também conhecida como método de Richter (RICHTER et al.,
1968; BUKSA 2018; FERREIRA et al. 2018).
Todas as metodologias envolvem a etapa de maceração e moagem da farinha
da matéria-prima, além do peneiramento e secagem do amido final com temperatura
até 45°C. As macerações das metodologias duram, em média, de 18 a 24h e servem
para entumecer a farinha com toda a solução (podendo ser com ácido, base, água
pura, enzimas ou sal) facilitando a obtenção do extrato amiláceo. Dentre as etapas há
operações como: centrifugação, moagem e neutralização. As adaptações dos
métodos estão sendo realizados a fim de aumentar a purificação do amido. Silveira e
Tápia-Blácido (2018) citam que nenhum dos métodos são capazes de produzir amido
puro porque eles não conseguiram remover proteínas, lipídios, compostos fenólicos e
carotenoides totalmente, de modo que esses componentes não removidos atuam
como agentes de coloração, bioativos e/ou encapsulantes dos grânulos de amidos.
O método de extração, como por exemplo, os métodos alcalinos, ácidos ou
enzimáticos, auxiliam na liberação de amido quando o amido está associado a
proteínas e fibras (MANIGLIA; TAPIA-BLÁCIDO 2016). A extração ácida do amido
acarreta uma modificação estrutural e funcional do material, ajustando sua
digestibilidade, biodegradabilidade e estabilidade térmica e mecânica, de modo que
possa ser utilizado na fabricação de produtos específicos (FRANKLIN, et al. 2017).
É necessário conhecer a composição da matéria-prima a fim de determinar uma
metodologia com melhor aplicação. Pois o método de extração do amido, a matériaprima utilizada, a concentração da solução utilizada e fatores ambientais que

envolvem a produção da matéria-prima pode causar variação das características do
amido obtido.
A extração a partir das farinhas gera um resíduo fibroso, normalmente
descartado durante o procedimento. Esse subproduto originado da extração também
pode conter compostos bioativos como antioxidantes e antimicrobianos o que permite
a utilização como um coproduto na estruturação de filmes bioativos (MANIGLIA,
DOMINGOS, DE PAULA, e TAPIA-BLACIDO, 2014; MANIGLIA et al. 2017), sendo
também uma alternativa para o reaproveitamento deste subproduto.
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Capítulo II – Propriedades térmicas, antioxidantes,
morfológicas e bioativas do material amiláceo
extraído da semente de bacupari (Garcinia
brasiliensis (Mart.)) por maceração aquosa e alcalina

CAPÍTULO II - PROPRIEDADES TÉRMICAS, ANTIOXIDANTES, MORFOLÓGICAS E
BIOATIVAS DO MATERIAL AMILÁCEO EXTRAÍDO DA SEMENTE DE BACUPARI
(GARCINIA BRASILIENSIS (MART.)) POR MACERAÇÃO AQUOSA E ALCALINA

Resumo: Apesar de serem ricos em compostos bioativos, os coprodutos (casca e
semente) produzidos durante o despolpamento das frutas costumam ser descartados.
O presente trabalho teve como objetivo investigar o potencial das sementes de
bacupari (Garcinia brasiliensis (Mart.)) como fonte alternativa de material amiláceo
extraído em condições aquosas e alcalinas, bem como a farinha de subprodutos da
semente de bacupari (BSB) gerada após cada Extração. O material amiláceo da
semente de bacupari (BSS), obtido a partir de sementes de frutos verdes (UN) e
maduros (RI), bem como o seu BSB foram caracterizados quanto às suas
características físico-químicas, antioxidante (DPPH, ABTS, FRAP), microestrutural
(MEV, DRX), propriedades térmicas (TGA, DSC) e de pasta (RVA), bem como suas
propriedades físicas (higroscopicidade, molhabilidade e solubilidade) e compostos
bioativos (UPLC) e FTIR. As micrografias revelaram que o material amiláceo UN e RI
da maceração alcalina resultou em grânulos com superfícies mais lisas e
características mais ovais. As sementes de frutos imaturos resultaram em material
amiláceo com menor teor de amilose, que por sua vez resultou em maior cristalinidade
e pico de viscosidade. Os métodos de extração e os estágios de maturação afetaram
as temperaturas e entalpias de gelatinização. A amostra de material amiláceo obtida
de frutos maduros submetidos à maceração em água apresentou maior estabilidade
térmica, observação que pode ser atribuída ao maior teor de amilose e menor grau de
cristalinidade, resultando em uma interação mais forte com os demais componentes.
Os resultados obtidos permitiram verificar que a semente pode ser utilizada como
matéria-prima para o isolamento de um material amiláceo não convencional que
apresenta potencial como antioxidante e material bioativo cujas propriedades a tornam
ideal para inserção na indústria alimentícia para uso em espessantes industriais,
gelificantes, bem como as principais macromoléculas de filmes biodegradáveis e
comestíveis. Além disso, tanto o BSS quanto o BSB apresentaram atividade
antioxidante, o que significa que o subproduto do BSB também pode ser inserido na
indústria.
Palavras-chave: subprodutos, amido, compostos fenólicos, microestrutura, análise
térmica.

CAPÍTULO II - THERMAL, ANTIOXIDANT, MORPHOLOGICAL AND BIOACTIVE
PROPERTIES OF STARCHY MATERIAL EXTRACTED FROM THE BACUPARI
(GARCINIA BRASILIENSIS (MART.)) SEED USING AQUEOUS AND ALKALINE
MACERATION
Abstract: Despite their being rich in bioactive compounds, by-products produced
during fruit pulping are usually discarded. The present paper aimed to investigate the
potential of bacupari seeds (Garcinia brasiliensis (Mart.)) as an alternative source of
starchy material extracted in aqueous and alkaline conditions, as well as the flour from
bacupari seed by-products (BSB) generated after each extraction. Bacupari seed
starchy material (BSS), obtained from seeds of unripe (UN) and ripe (RI) fruits, as well
as their BSB were characterized according to their physicochemical, antioxidant
(DPPH, ABTS, FRAP), microstructural (SEM, XRD), thermal (TGA, DSC) and pasting
properties (RVA), as well as their physical properties (hygroscopicity, wettability and
solubility) and bioactive compounds (UPLC) and FTIR. The micrographs revealed that
both UN and RI starchy material from alkaline maceration resulted in granules having
smoother surfaces and more oval characteristics. The seeds from immature fruits
resulted in starchy material with a lower amylose content, which in turn resulted in
greater crystallinity and peak viscosity. The extraction methods and maturation stages
affected gelatinization temperatures and enthalpies. The starchy material sample
obtained from ripe fruits submitted to water maceration exhibited greater thermal
stability, an observation that can be attributed to the higher amylose content and lower
degree of crystallinity, resulting in a stronger interaction with the other components.
The results obtained made it possible to verify that the seed can be used as a raw
material for isolating an unconventional starchy material that shows potential as an
antioxidant and bioactive material whose properties make it ideal for insertion into the
food industry for use in industrial thickeners, gelling agents, as well as main
macromolecules of biodegradable and edible films. Moreover, both BSS and BSB
exhibited antioxidant activity, meaning that the BSB by-product may also be inserted
in the industry.
Key words: by-products, starch, phenolic compounds, microstructure, thermal
analysis

Introdução
A Garcinia brasiliensis, conhecida como bacupari, é uma espécie vegetal
nativa da Floresta Amazônica brasileira e encontrada também em todo o território
nacional (SANTA-CECÍLIA et al., 2012). A casca é a parte do fruto do bacupari que
mais possui publicações na literatura, devido às suas propriedades benéficas de
bioatividade (CARVALHO-SILVA et al., 2012; VELOSO et al. 2018). As sementes, que
respondem por cerca de 20% do peso do fruto, ainda são pouco estudadas. O
processamento do bacupari na indústria de alimentos pode contribuir para a
popularização da fruta. As sementes que normalmente seriam descartadas devem ser
consideradas um potencial subproduto agroindustrial.
Pesquisas recentes mostraram o potencial de sementes ricas em amidos e
compostos bioativos, como kiwi (LI & ZHU, 2017), nêspera (BARBI, et al., 2018) e
bagaço de juçara (CARPINÉ et al., 2020). No entanto, não existe pesquisa pregressa
sobre a extração de amido da semente de bacupari.
Vários métodos de isolamento do amido são mencionados na literatura,
incluindo extração alcalina e maceração em água (BARBI et al., 2018,
SILVEIRA;TÁPIA-BLÁCIDO 2018). O método alcalino facilita a liberação do amido
quando associado a proteínas e fibras (MANIGLIA; TAPIA-BLÁCIDO, 2016). Por outro
lado, o amido obtido por extração aquosa pode apresentar uma alta faixa de
estabilidade térmica, alto teor de polifenóis e capacidade antioxidante (BARBI et al.,
2018). Polifenóis e compostos com capacidade antioxidante são importantes
componentes produzidos a partir do metabolismo secundário das plantas; essas
substâncias têm demonstrado possuir diversas propriedades benéficas para a saúde
humana, como agentes anticancerígenos, anti-inflamatórios, ansiolíticos, fotohemopreventivos, entre outros (MELO et al., 2021). Portanto, é essencial que a
técnica de isolamento mais adequada seja identificada em termos de pureza,
rendimento e propriedades do material obtido.
Diante do exposto, os principais objetivos deste estudo foram: i) extração do
material amiláceo contido nas sementes verdes e maduras, por métodos aquosos e
alcalinos, bem como a posterior avaliação dos amidos em termos de suas
propriedades físico-químicas, térmicas e estruturais, além de seu comportamento
bioativo; ii) avaliação do BSB (resíduo obtido após a extração do material amiláceo)
para viabilizar o aproveitamento do fruto completo do bacupari.

Material e métodos
Material
Os frutos do bacupari (Garcinia brasiliensis) foram colhidos em área rural
localizada no município de Murutinga do Sul, Estado de São Paulo, Brasil
(20º58'18,1''S 51º16'28,1''W). As amostras de bacupari foram coletadas em dois
diferentes estágios de maturação (UN: imaturos e RI: maduros). As maturações dos
frutos foram determinadas e padronizadas tanto qualitativamente, de acordo com a
coloração externa de suas cascas, quanto quantitativamente por meio de um
colorímetro espectrofotométrico MiniScan XE plus (HunterLab, Alemanha). Os frutos
inteiros foram higienizados em solução de hipoclorito de sódio a 200 ppm por 10
minutos, posteriormente as sementes de bacupari foram separadas das polpas e
secas em estufa de ar forçado a 40 ºC por 24 horas (New ethik - HX 400 / 3ND, São
Paulo, Brazil). As amostras secas de sementes imaturas e maduras de bacupari foram
moídas em moinho de facas (MA630 / 1, Marconi Ltda., Brasil). As farinhas resultantes
das sementes de bacupari foram armazenadas em embalagens seladas a vácuo e
mantidas sob refrigeração (6°C) até que o amido fosse isolado.
Isolamento do material amiláceo
A Figura 1 apresenta as etapas de obtenção do material amiláceo da farinha
de semente de bacupari, bem como do processamento de seu subproduto, ou seja,
farinha de semente de bacupari sem amido. Dois métodos foram usados para isolar o
amido das amostras de farinha de bacupari imaturo e de farinha de bacupari madura:
(A) maceração alcalina (MANIGLIA & TAPIA-BLÁCIDO, 2016) e (B) maceração em
água BARBI et al. (2018)
O material amiláceo foi extraído da semente em meio aquoso macerando a
farinha em água destilada (1:15, m/m) durante 3 minutos de agitação. O extrato líquido
obtido foi peneirado em Mesh 150 e mantido por 24 horas sob refrigeração (4 °C).
Posteriormente, o precipitado da solução foi submetido a uma operação de filtração a
vácuo e seco em estufa de ar forçado a 40 °C por 24 h. O material seco (UNWS –
Amido aquoso imaturo e RIWS – Amido aquoso maduro) foi então peneirado em uma
peneira de 80 Mesh, armazenado em frasco âmbar e mantido em dessecador até a
realização das análises.

Figura 1. Fluxograma do isolamento do amido obtido da farinha de bacupari e seu
respectivo subproduto.
Para a extração alcalina, o processo de extração inicial foi conduzido
macerando a farinha de sementes em solução de NaOH 0,25% na proporção 1: 3
(m/v), agitando por 3 min e posteriormente mantido sob refrigeração (4 ° C) por 18
horas. Em seguida a solução foi peneirada através de peneiras de aço inoxidável de
80 mesh. O sólido que permaneceu na peneira foi devolvido ao processo quatro vezes,
e a fração líquida total coletada foi centrifugada a 1.500 rpm por 10 min. O
sobrenadante foi descartado e o precipitado ressuspenso em 10 mL de água destilada
e neutralizado com HCl 1M até pH 7. Posteriormente, a dispersão foi seca em estufa
de ar forçado por 6h a 40 ° C. As amostras secas (UNAS - Amido alcalino imaturo e
RIAS - Amido alcalino maduro) foram moídas e peneiradas a 80 Mesh, armazenadas
em frasco âmbar e mantidas em dessecador até a realização das análises. Os

subprodutos resultantes da extração alcalina (UNAB / RIAB) e aquosa (UNWB / RIWB)
do amido, após secagem em estufa de ar forçado por 24h a 40 ° C foram colocados
em frascos âmbar e armazenados sob refrigeração para caracterização do material.
Caracterização físico-química
As caracterizações físico-químicas das amostras de amido e subprodutos do
bacupari foram realizadas no Laboratório de Análise de Alimentos do Departamento
de Nutrição da Universidade Federal do Paraná (UFPR) de acordo com os métodos
oficiais (AOAC 2000): Umidade (930,15), teor de proteína (990,03) e resíduo mineral
fixo (942,05). O teor de lipídios total foi determinado de acordo com (FOLCH, LEES,
& STANLEY, 1957) e o teor de carboidratos totais foi obtido como a diferença de 100
(% umidade +% proteína +% mineral fixo + % lipídio). O teor aparente de amilose foi
determinado por colorimetria (MARTINÉZ; CUEVAS 1989) e a amilopectina foi obtida
por diferença (100% - % amilose).
Extração dos compostos fenólicos
O procedimento de extração dos compostos fenólicos consistiu em dissolver 2
g de cada amostra em 20 mL de metanol 80%. A mistura foi agitada durante 1 h e
depois centrifugada a 5000 rpm durante 15 min (BARBI et al., 2018). O sobrenadante
(extrato fenólico) foi coletado e armazenado a 4 ° C em frascos âmbar para análise
posterior (Compostos fenólicos totais, ensaios antioxidantes DPPH, FRAP e ABTS e
cromatografia).

Quantificação dos compostos fenólicos e atividade antioxidante in vitro
A quantificação dos compostos fenólicos e atividade antioxidante foram
realizadas no Setor de Biológicas (UFPR). Os compostos fenólicos totais (CFT) foi
determinado usando o método colorimétrico de Folin-Ciocalteu (SINGLETON &
ROSSI, 1965). Em microplaca, 144 μL de água destilada, 12 μL do extrato preparado,
e 48 μL de reativo de Folin-Ciocalteu foram adicionados. Após 3 min, 36 μL de
carbonato de sódio saturado foram inseridos em cada poço e a microplaca agitada.
Decorrido 1 h, a absorbância foi medida utilizando um espectrofotômetro (Tecan
Nanoquant Infinite M200) com leitor de microplaca a um comprimento de onda de 720

nm. Para a análise de CFT foram realizadas curvas de calibração externas, nas quais
o padrão de ácido gálico variou de 0 a 1 mg/g, com limite de detecção de 0,95 mg/g.
A determinação do potencial de sequestro do radical DPPH foi realizada de
acordo com a metodologia de Brand-Williams, Cuvelier, & Berset (1995). A análise foi
executada em microplaca, adicionando-se 5 μL do extrato, 195 μL da solução
metanólica de 125 μmol/L DPPH. Após 30 minutos de incubação a temperatura
ambiente no escuro, absorbância foi medida em 517 nm usando um espectrofotômetro
com leitor de microplaca.
A determinação de antioxidante total usando o poder antioxidante de redução
do ferro (FRAP) foi realizado pelo método de Benzie & Strain (1996). O ensaio foi
realizado em microplaca, adicionando-se 10 μL da amostra, 300 μL do reativo de
FRAP. Após 30 minutos de incubação à temperatura ambiente no escuro, a
absorbância foi medida em 593 nm usando um espectrofotômetro com leitor de
microplaca.
A determinação da atividade sequestradora de ABTS•+ foi realizada utilizando
o método descrito por Re et al. (1999), com modificações. O radical cátion ABTS•+ foi
preparado com a solução estoque de 7 mmol/L de ABTS e 2,45 mmol/L de solução
de persulfato de potássio (1:1, v/v). A solução de trabalho foi armazenada por 12-16h
a temperatura ambiente no escuro. Posteriormente a mistura foi diluída com metanol
e a absorbância ajustada para 0,700 ± 0,020 em 734 nm. Em seguida foi adicionado
300 μL da solução de ABTS e 3 μL da amostra em microplaca. A mistura agitada e
armazenada no escuro durante 30 min, e a absorbância foi medida a 734 nm usando
um espectrofotômetro com leitor de microplaca.
Para os ensaios FRAP, DPPH e ABTS, as curvas de calibração para Trolox
variaram de 0,1 a 1,5 μmol/g, 0,1 a 1 μmol/g 0,038 a 2,4 μmol/g, respectivamente. Os
limites de detecção foram 1,22 mmol/L, 1 mmol/L, 2,53 mmol/L para os ensaios FRAP,
DPPH e ABTS, respectivamente.
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
A microestrutura das amostras de amido e subprodutos foi investigada usando
MEV com o auxílio de um microscópio Tescan Vega 3 (Kohoutovice, República
Tcheca) no Centro de Microscopia Eletrônica (CME) da UFPR. As amostras foram
espalhadas em suportes de cobre com fita adesiva dupla-face e, a seguir, cobertas
com revestimento dourado. As micrografias (aumento 1500x) foram obtidas com uma

aceleração de 15 kV sob baixo vácuo, e os tamanhos médios dos grânulos de amido
calculados usando o software livre ImageJ (versão 1,49 v).
Difração de raio-x
A difratometria de raios X foi realizada em um difratômetro de raios X (Bruker modelo D8 Advance) no Laboratório de Óptica de Raios X do Departamento de Física
(UFPR) utilizando radiação Cu K α (λ = 1,5406 Å) configurada em 40 kV e 20 mA. A
radiação espalhada foi detectada em uma faixa angular de 3º a 50º (2θ), com vazão
de 2º/min, e em um passo de 0,041º. O grau de cristalinidade relativa foi calculado de
acordo com SEGAL et al., (1958) utilizando o software Origin 8.6 (Origin Lab
Corporation, Massachusetts, EUA).
Análises térmicas
As análises de comportamento térmico e estabilidade dos amidos foram
realizadas na Central Analítica Multiusuária das Usinas Piloto (CAMUP) no
Departamento de Química na UFPR. Utilizou-se um aparelho TGA 4000 (Perkin Elmer
Inc. Waltham, EUA) e DSC 8000 previamente calibrado e verificado com índio padrão
(99,99% de pureza, ponto de fusão = 156,6 °C, ΔH = 28,56 J g-1) (Perkin Elmer Inc.,
Waltham, Massachusetts, EUA), seguindo o procedimento proposto por BARBI et al.,
(2018) e COSTA et al., (2021).
Para a TGA, amostras de aproximadamente 6 mg foram aquecidas em
cadinhos de alumínio abertos de 30 a 650 °C a uma taxa de aquecimento de 10 °C
min-1 sob atmosfera de ar sintético (50 mL min-1).
Para obter as curvas de gelatinização usando análise de Calorimetria
Exploratória Diferencial (DSC), todas as amostras foram suspensas em água ultrapura
(1:4, água: amostra, m/m) e aquecidas (30-100 °C, com taxa de aquecimento de 10
°C/ min-1) sob atmosfera modificada com nitrogênio (20 mL min-1) em cadinhos de
alumínio selados. Todas as medições foram realizadas em triplicado. Os resultados
das curvas TG/DTG e DSC foram obtidos usando o software Pyris (Perkin Elmer Inc.,
Waltham, Massachusetts, EUA).

Viscosidade
As propriedades de pasta das amostras de amido foram avaliadas usando um
Rapid Visco Analyzer – RVA - (Perten, RVA 4500, Huddinge, Suécia) da Universidade
Federal de Goiás. Uma suspensão preparada com 2,5 g de cada amostra em 30 g de
água destilada foi submetida a um ciclo de aquecimento e resfriamento controlado sob
cisalhamento constante. A suspensão aquosa de amido foi mantida a 50 ° C por 3 min
e 45 s para investigar sua viscosidade em baixa temperatura. Em seguida, foi
aquecido a 95 ° C a uma taxa constante de 6 ºC min-1 e mantida nesta temperatura
por 3 min e 30 s, após o que foi resfriado a 50 ºC por 4 min e 10 s, utilizando a mesma
taxa; em seguida, foi mantida a 50 ºC por mais 1 min e 25 s, totalizando 12 min e 30
s de marcha analítica.
Propriedades físicas
As análises de propriedades físicas foram realizadas no Laboratório de Análise
de Compostos Biaotivos da UFPR. A higroscopicidade das amostras de amido e
subproduto foi realizada segundo a metodologia de Cai; Corke (2000), onde foram 2
g da amostra em placas de Petri foram colocadas em dessecadores de vidro contendo
solução saturada de NaCl (umidade relativa de 75 %) e posteriormente inseridos em
BOD a 25 °C. Após uma semana, a umidade higroscópica (higroscopicidade) foi
pesada e expressa como g de umidade por 100 g de sólidos secos (g/ 100 g).
A solubilidade foi avaliada com base no método proposto por Cano-Chauca et
al., (2005) com algumas modificações. 10 mL de água destilada foram medidos e
transferidos para um béquer de 50 mL. Duas gramas da amostra foram adicionadas
ao béquer contendo água e sob agitação por 2 min. Posteriomente o material foi
transferido para um tubo de centrífuga de 50 mL e centrifugada à 3500 rpm por 5 min.
Uma alíquota de 5 ml foi retirada e transferida para uma placa de petri e seca em
estufa a 105ºC por 5 horas. A solubilidade então foi calculada de acordo com a
equação (1):
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Eq. 1

A molhabilidade foi determinada através da adaptação do método de Fuchs et
al. (2006), onde 0,1 g das amostras foram espalhadas na superfície de um béquer
contendo 100 mL de água destilada a 20 °C sem agitação. O tempo (em segundos)
necessário até a última partícula da amostra se molhar foi usado para determinar a
molhabilidade das amostras.
Perfil dos ácidos fenólicos e flavanoides
A identificação cromatográfica foi realizada em um cromatógrafo líquido
ultraeficiente Acquity UPLC H-Class (Waters, Miliford, MA, EUA), acoplado a um
detector de arranjo de diodos (DAD) (Waters, Miliford, MA, EUA) da Central Analítica
Multiusuária das Usinas Piloto (CAMUP). O tamanho da coluna usado foi de 2,1 mm
x 50 mm x 17 μm, Acquity BEH C18 (Waters, Miliford, MA, EUA) a 30 ° C. A fase móvel
consistia em A (0,1% de ácido fórmico em água ultrapura) e B (0,1% % de ácido
fórmico em metanol), usando uma taxa de fluxo de 0,35 mL min -1. As condições do
gradiente foram: 0 min - 0% B; 8 min - 20% B; 15 min - 100% B; 18 min - 0% B e
eluição isocrática com 0% B a 20 min. Os compostos fenólicos foram identificados
pela comparação dos tempos de retenção com os de seus respectivos padrões. Os
teores de ácido fenólico e flavonoides foram quantificados por meio de curvas de
calibração externas, cujos resultados foram expressos em μg/g. Todas as curvas
foram construídas em triplicata variando a concentração de 1-50 μg/g.
Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR)
A análise das amostras foi realizada utilizando uma adaptação da metodologia
descrita por Maniglia & Tapia-Blácido (2016) utilizando um Espectrofotômetro de
Infravermelho Vertex 70 no modo DRIFT do Departamento de química. A faixa
espectral considerada foi de 4.000 a 500 cm

-1,

resolução de 4 cm

-1

e 1.024

varreduras.
Análise estatística
Neste estudo foi aplicado um Delineamento Inteiramente Casualizado em que
as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando o
software SAS® (Statistical Analysis System) (Institute Inc Cary, EUA), versão 9. A
análise estatística foi realizadas em triplicata e calculado separadamente para os

amidos e subprodutos, em que os resultados foram expressos em média ± desvios
padrão.
Resultados e Discussão
Rendimento de extração e composição química
Neste estudo as sementes dos frutos maduros exibiram um teor de amido
superior aos frutos imaturos (Tabela 1). Por exemplo, o rendimento do amido
aumentou em até 40,97% à medida que o estágio de maturação do fruto variou de
imaturo a maduro, embora o mesmo método de extração (alcalino) tenha sido usado.
À medida que a fruta amadurece, ocorre uma redução no conteúdo de amido e no
acúmulo de carboidratos (CHITARRA & CHITARRA, 2005; LI & ZHU, 2019). Assim,
os frutos verdes devem conter um maior teor de amido do que os maduros. De acordo
com os dados coletados neste estudo, entretanto, foi alcançado um maior rendimento
do extrato de amido para as sementes de frutos maduros, observação que indica que
essa semente pode conter maiores teores de outros compostos carregados na
extração e adicionados ao material obtido.
Nenhuma técnica de isolamento de amido foi capaz de produzir amido puro,
uma vez que não há como remover completamente proteínas, lipídios, compostos
fenólicos e carotenoides simultaneamente. No geral, as amostras de amido exibiram
baixos valores de umidade, dentro da faixa permitida para amidos convencionais
BRASIL (1978), as amostras de frutos maduros apresentaram maiores teores de
umidade em comparação com os de frutos imaturos.
Os amidos obtidos por maceração alcalina apresentaram maior teor de cinzas
do que as amostras extraídas por maceração aquosa. Esse comportamento corrobora
os dados obtidos para o amido de urucum extraído por SILVEIRA & TAPIA-BLACIDO,
(2018), que sugere que os íons Na + da solução de extração do material entraram nos
grânulos de amido, aumentando o teor de cinzas do material. A maioria das proteínas
é altamente solúvel em um pH alcalino de 8-9, um valor usado principalmente na
extração de proteínas de fontes vegetais (DAMODARAN PARKIN, & FENNEMA,
2010). Os amidos obtidos por extração alcalina resultaram em menores teores de
proteína quando comparados aos extraídos pelo método de extração aquosa. Isso
pode ser devido à desnaturação da proteína no meio alcalino, resultando em maior
solubilidade na água de extração e redução do teor de proteína no amido.
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Letras minúsculas iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente (p> 0,05) entre as amostras para o teste de Tukey.
Ms: matéria seca; UNAS: Amido alcalino imaturo; UNWS: Amido aquoso imaturo; RIAS: Amido alcalino maduro; RIWS: Amido aquoso maduro; UNAB:
Subproduto alcalino imaturo; UNWB: Subproduto aquoso imaturo; RIAB: Subproduto alcalino maduro; RIWB: Subproduto aquoso maduro.
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Tabela 1: Composição físico-química, teor de amilose e amilopectina e rendimento de extração dos amidos e subprodutos obtidos da farinha de semente de
bacupari
Amilose e amilopectina (g.100g-1)
Composição físico-química
Extração
Amostras

Os subprodutos apresentaram menor teor de umidade quando comparado
aos amidos, e maior teor de proteína para o meio aquoso do que para o meio alcalino,
semelhante ao que ocorreu com os amidos.
Os amidos obtidos pela maceração alcalina (UNAS e RIAS) apresentaram
menor teor de amilose, possivelmente devido à perda por lixiviação durante o
processo de extração, visto que este método envolve uma modificação química do
amido e é considerado mais prejudicial aos componentes da matéria-prima em
comparação com o método de extração aquosa. Conforme demonstrado na Tabela 1,
os BSS exibiram teores de amilose que variaram de 10% a 13%, podendo ser
designados como amidos com baixos valores de amilose, de acordo com a
classificação proposta por Moore et al. (1984).
Vários estudos têm sugerido a utilização de subprodutos agroalimentares na
produção de produtos alternativos com valor nutricional e econômico agregado, como
em farinhas por exemplo (PARDO-GIMÉNEZ ET AL. 2016; LEÃO ET AL., 2017;
TEIXEIRA ET AL., 2018; LIMA ET AL., 2019; CARPINÉ ET AL., 2020). Esses tipos de
farinhas não convencionais podem ser usados como ingredientes em várias
formulações de alimentos, seja na forma de aditivos ou como substitutos parciais de
farinhas de cereais.
Assim, os dois processos de extração aplicados resultaram em amidos com
alto grau de pureza. A maturação influenciou significativamente a produtividade dos
amidos, com as sementes de frutos maduros apresentando maior teor de reserva
energética. O subproduto resultante da extração do amido apresentou importante
conteúdo nutricional, baixo teor de cinzas e quantidade significativa de proteínas,
tornando-se um produto potencial para incorporação em formulações alimentícias.
Extração e quantificação de compostos fenólicos totais (CFT)
Observou-se que os valores de CFT (Tabela 2) foram influenciados pelo
processo de maturação, uma vez que os amidos e subprodutos das farinhas de frutas
imaturas apresentaram maiores valores de CFT em relação aos maduros, o que pode
estar intrinsecamente relacionado à diminuição no conteúdo total de compostos
fenólicos após a maturação (BARBI et al., 2018).

Tabela 2: Conteúdo fenólico total e atividade antioxidante de amidos e subprodutos
obtidos da farinha de semente de bacupari.
Amostras
Conteúdo fenólico total e atividade antioxidante

UNAS
Amido

Subproduto

CFT

DPPH

ABTS

FRAP

(mg AG/g)

(μmol Trolox /g)

(μmol Trolox /g)

(μmol Trolox /g)

6,39 ± 0,05a 9,22 ± 0,01ab

UNWS 6,56 ± 0,10a 9,46 ± 0,01a

24,45 ± 0,00b

8,77 ± 0,06b

24,66 ± 0,02a

9,06 ± 0,23a

RIAS

5,08 ± 0,11c

8,88 ± 0,05c

24,30 ± 0,01c

3,14 ± 0,85d

RIWS

5,92 ± 0,02b 9,27 ± 0,02a

24,31 ± 0,01c

4,77 ± 0,43c

UNAB

6,00 ± 0,01c

24,38 ± 0,00b

4,70 ± 0,09c

UNWB 6,81 ± 0,00a 9,37 ± 0,00a

24,59 ± 0,03a

8,99± 0,01a

RIAB

5,50 ± 0,01d 9,22 ± 0,07b

24,33 ± 0,01b

3,59 ± 0,06d

RIWB

6,07 ± 0,01b 9,22 ± 0,02b

24,54 ± 0,01ª

5,47 ± 0,14b

9,28 ± 0,00ab

Letras minúsculas iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente (p> 0,05) entre as amostras para o teste de
Tukey.
UNAS: Amido alcalino imaturo; UNWS: Amido aquoso imaturo; RIAS: Amido alcalino maduro; RIWS: Amido aquoso
maduro; UNAB: Subproduto alcalino imaturo; UNWB: Subproduto aquoso imaturo; RIAB: Subproduto alcalino maduro;
RIWB: Subproduto aquoso maduro.

A maceração alcalina resultou em menores valores de TPC e capacidade
antioxidante (determinada por DPPH, ABTS e FRAP) quando comparados aos obtidos
em meio aquoso. Observou-se que o uso de extração aquosa de amido após o
processo de maturação (estado imaturo UNWS a maduro RIWS) resultou em uma
diminuição de aproximadamente 47,35% na atividade antioxidante, determinada pelo
método FRAP. Foi observado um decréscimo de 64,20% (UNAS para RIAS) para
extração alcalina em conjunto com o processo de maturação. O meio alcalino pode
reduzir o teor de compostos fenólicos totais, pois favorece a formação de fenólicos a
partir de compostos fenólicos associados a grupos cromóforos (OLIVEIRA et al.,
2015). Isso pode explicar a diminuição observada. Embora atualmente estudos com
amidos de bacupari sejam escassos na literatura, estudos envolvendo amido de
babaçu relataram comportamento semelhante quando diferentes métodos de
extração foram utilizados (MANIGLIA et al., 2016; MANIGLIA et al., 2017).
O uso de maceração alcalina para obtenção dos subprodutos resultou em
valores de TPC, ABTS e FRAP inferiores aos obtidos por extração aquosa. Ressaltase que o BSB obtido a partir da extração de materiais amiláceos de bacupari
apresentou alto teor de fenólicos totais. Esses compostos fenólicos provavelmente
estiveram fortemente associados a outros compostos presentes na composição do

fruto e não foram capazes de serem liberados facilmente com o amido extraído. Os
compostos fenólicos existem tanto na forma livre quanto na forma ligada e podem
estar presentes em quantidades variadas nos tecidos vegetais; na forma ligada
tendem a formar complexos com carboidratos, proteínas e fibras (SILVEIRA et al.,
2018). Como visto na Tabela 1, todos os subprodutos apresentaram alto teor de
proteína, observação que possivelmente explica a alta retenção desses compostos
fenólicos.
Em geral, o BSB apresentou boa capacidade antioxidante e teor de
compostos fenólicos totais em comparação com outros amidos disponíveis na
literatura. Dois exemplos são os amidos de babaçu e nêspera (MANIGLIA et al., 2016;
COSTA et al., 2021), ambos extraídos por maceração em água e apresentaram TPC
de ؆0,63, mg AG/g, ؆6 mg AG/g, respectivamente, bem como o bacupari, que
exibiram entre 5 e 6 mg AG/g. Além disso, o BSB apresentou características
semelhantes aos seus respectivos amidos quando relacionados à capacidade
antioxidante, indicando bom potencial para o uso do amido de bacupari como amido
não convencional na indústria alimentícia, assim como a farinha de BSB para
aplicações industriais.
Morfologia de amidos e subprodutos
Sementes de frutas maduras exibiram grânulos de amido maiores em
comparação com as verdes (Figura 2, Tabela 3), indicando que as diferentes
maturações influenciaram significativamente (p<0,05) o tamanho do grânulo. As
micrografias de UNAS e RIAS (maceração alcalina) mostraram grânulos de amido
com superfícies mais lisas e características mais ovais. As micrografias UNWS e
RIWS (extração aquosa) apresentaram outras impurezas em proporções menores.
Isso corrobora os dados de composição química (Tabela 1) de maior teor de proteína.
Os métodos de extração e as maturações não influenciaram estatisticamente (p> 0,05)
os tamanhos médios dos grânulos do BSB (Tabela 3). As micrografias de todas as
amostras de BSB também exibiram uma pequena quantidade de estruturas granulares
de amido residuais aderidas às suas fibras.

Figura 2. Microscopia Eletrônica de Varredura dos amidos e subprodutos de
sementes de bacupari em aumento de 3000x.
Fonte: autoria própria

A análise estatística foi realizada separadamente para as amostras de amido e subproduto.
Letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente (p> 0,05) entre os métodos de extração de acordo com o teste de Tukey
BSS: amido de semente de Bacupari; BSB: subproduto da semente de bacupari; UNAS: Amido alcalino imaturo; UNWS: Amido aquoso imaturo; RIAS: Amido alcalino maduro;
RIWS: Amido aquoso maduro; UNAB: Subproduto alcalino imaturo; UNWB: Subproduto aquoso imaturo; RIAB: Subproduto alcalino maduro; RIWB: Subproduto aquoso maduro;
To: “onset”- temperatura inicial; Tp: temperatura de pico; Tc: temperatura final “endset”; ΔH, entalpia de gelatinização.

Tabela 3. Resultados de DSC, MEV e DRX do material amilácei (BSS) e subprodutos (BSB) obtidos da semente de bacupari .
Amostra
DSC
MEV
DRX
To (° C)
Tp (° C)
Tc (° C)
ΔHgel (J/g)
Tamanho médio
Grau de cristalinidade relativa (%)
(μm)
UNAS 73,94 ± 0,38a
76,08 ± 0,05b
79,01 ± 0,08b
1,95 ± 0,25c
42,21 ± 2,06c
15,68 ± 0,11a
c
d
d
d
b
UNWS 72,07 ± 0,03
75,06 ± 0,01
77,76 ± 0,06
1,67 ± 0,08
56,88 ± 2,37
13,49 ± 0,19c
BSS
RIAS
73,96 ± 0,02a
76,83 ± 0,00a
79,52 ± 0,02a
2,64 ± 0,09a
54,50 ± 3,55b
14,77 ± 0,08b
b
c
c
b
a
RIWS
72,67 ± 0,05
75,78 ± 0,00
78,37± 0,01
2,01 ± 0,00
58,30 ± 0,10
12,96 ± 0,10d
UNAB
45,18 ± 1,25a
11,37 ± 0,02a
a
UNWB
43,99 ± 1,23
9,85 ± 0,07b
BSB
RIAB
45,34 ± 0,99a
9,95 ± 0,02b
a
RIWB
41,23 ± 1,81
9,34 ± 0,08b

Difração de raio-X
Todos os materiais amiláceos exibiram um padrão de estrutura cristalina
característico dos cereais do tipo A e B, que é identificado pelos seguintes picos
característicos em 2θ: 15°, 17° e 23° (Fig. 3a/3b). Podem, portanto, ser classificados
como amidos do tipo C, categoria descrita como forma cristalina intermediária que
representa amidos de sementes e leguminosas, semelhantes aos obtidos de nêspera,
urucum e babaçu (BARBI et al., 2018; JIRANUNTAKUL et al., 2011; MANIGLIA &
TAPIA-BLÁCIDO, 2016; SILVEIRA & TAPIA-BLACIDO, 2018).

Figura 3: (a) Padrões de difração de raios-X de amidos; (b) padrões de difração de
raios-X de subprodutos.
Fonte: autoria própria
De acordo com a tabela 3 e os dados resultantes da análise de DRX, os
materiais amiláceos alcalinos (UNAS e RIAS) apresentaram um índice cristalino
superior (15,68%) do que os materiais amiláceos obtidos em meio aquoso (12,96%)
(UNWS e RIWS), mostrando diferenças significativas (p < 0,05). Esse comportamento
ocorre devido ao maior teor de amilopectina, que induz o aumento da cristalinidade
(DEL BUONO et al., 2019; MANIGLIA & TAPIA-BLÁCIDO, 2016) observado para
UNAS e RIAS (Tabela 1). Esses valores foram inferiores aos observados para outras
matérias-primas, como amido de nêspera (42,39%), relatado por Costa et al. (2021).
Esses autores atribuem seus resultados às alterações na região cristalina causadas
pelo uso de ácido durante o processo de maceração da extração do amido. O mesmo
pode ser dito do processo de maceração alcalina, pois o hidróxido de sódio (NaOH)
empregado também ataca os ramos da dupla hélice existentes nas cadeias laterais

da amilopectina que compõem os amidos, causando impacto direto no índice de
cristalinidade do amido e na proporções de amilose e amilopectina. Os resultados
demonstrados podem ser correlacionados com as análises de amilase e amilopectina
citadas acima. As amostras de BSB apresentaram menor cristalinidade em relação
aos seus correspondentes materiais amiláceos, sendo influenciadas pelos maiores
teores de proteínas e lipídios dessas amostras (Tabela 1).
Análise térmica
Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)
Uma vez que por meio de DSC é possível identificar e caracterizar o
comportamento térmico durante o fenômeno de gelatinização e transição de
temperatura, a partir das curvas de DSC (Figura 4) (cujos dados são apresentados na
Tabela 3) foi possível observar que todos os BSS as amostras exibiram uma faixa de
temperatura estreita (72,07 a 79,52 °C) e baixos valores de ΔH (1,67 a 2,64 J g -1) em
comparação com outras fontes de amido não convencionais, como amido de
sementes de nêspera obtido por maceração ácida (COSTA et al., 2021). Estudos
envolvendo amidos não convencionais relacionam seu comportamento com os teores
de proteínas e lipídios e a proporção de amilose e amilopectina, uma vez que a
diferença nas cadeias amorfas pode ser potencializada ou modificada, exigindo mais
energia e maior temperatura para gelatinizar os amidos (THOMAZ et al., 2019).

Figura 4: Curvas DSC de material amiláceo - Fonte: autoria própria

As amostras de BSS isoladas via maceração alcalina exibiram valores mais
altos de To (temperatura inicial), Tp (temperatura de pico) e Tc (temperatura final),
conforme mostrado na Tabela 3, devido a um menor teor de amilose e maior teor de
amilopectina (Tabela 1) em comparação com as amostras de amido obtidas por
maceração em água. Além disso, o UNAS e o RIAS apresentaram maiores valores de
ΔH (1,95 e 2,64 J g-1, respectivamente) em relação ao UNWS e RIWS (1,95 e 2,01 J
g-1, respectivamente). Os amidos de frutos maduros (RIAS: 2,64 J/g-1/RIWS: 2,01 J/g1)

apresentaram maior entalpia de gelatinização em relação aos de frutos imaturos

(UNAS:1,95 2,64 J/g-1/UNWS: 1,67 2,64 J/g-1). No entanto, dentre os métodos de
isolamento utilizados para a obtenção desses materiais amiláceos, as amostras
alcalinas também atingiram um ΔHgel superior. Além disso, esse comportamento está
relacionado à presença de proteína residual que permaneceu aderida aos grânulos,
como demonstrado pela baixa temperatura inicial apresentada pelas amostras de WS.
O mesmo padrão foi relatado por BISINELLA et al., (2021) e COSTA et al., (2021)
para arroz orgânico e amido de sementes de nêspera, mas com menor temperatura e
ΔH, devido ao maior teor de amilose. O maior valor de entalpia pode estar relacionado
aos maiores teores de amilopectina e cinzas nas amostras, que aumentam a
quantidade de energia necessária para gelatinizar os grânulos de amido (BARBI et al.,
2018).
De acordo com os dados apresentados na Tabela 3 para o DRX, todas as
amostras exibiram valores de cristalinidade relativa maiores, a interação entre
amilose-amilopectina e amilose-lipídio pode estar associada às maiores temperaturas
de gelatinização (To, Tp e Tc), observadas para amidos alcalinos (UNAS e RIAS) e,
consequentemente, maior ΔH (NODA et al., 1998). BENINCA et al., (2008) apontaram
que a energia e a temperatura necessárias para que o fenômeno de gelatinização
ocorra está inversamente relacionada ao complexo amilose-lipídeo, uma vez que
amostras com baixo teor de amilose apresentam maior temperatura de transição e
ΔH, devido à mobilidade e mutabilidade das cadeias amorfas. As amostras de BSS
exibiram um pico consistente nas curvas de DRX a 20° (2θ) (Figura 3), uma
observação característica de outros estudos envolvendo amidos não convencionais
como fator decisivo para visualizar as interações amilose-lipídio (COSTA et al., 2021;
THOMAZ, et al., 2019). Assim, todas as amostras apresentaram alta temperatura de
gelatinização e altos valores de ΔH, observações que são consistentes com a grande
quantidade de lipídios observada na composição proximal e, portanto, a presença de

um pico na faixa de 15° a 20° nos difratogramas de DRX . Portanto, a maceração
alcalina resultou em uma modificação na estrutura dos grânulos de amido; isso resulta
na ruptura dos grânulos e geração de um maior nível de desordem estrutural quando
a modificação é efetiva e o grânulo é mais puro, exigindo menos energia quando bem
ordenado, como no caso das amostras alcalinas modificadas (BISINELLA et al.,
2021). Os coeficientes de umidade e tamanho do diâmetro dos grânulos também são
importantes para a caracterização do comportamento térmico dos amidos
(CAMPBELL et al., 1996). CAMPBELL et al., (1996) e COSTA et al. (2021),
demonstraram para amido de semente de nêspera modificado e amido de milho
tropical que grânulos com diâmetros menores resultaram em valores de ΔH mais altos.
O mesmo padrão pode ser observado para as amostras de BSS que os dados
verificados na Tabela 3. Como o teor de umidade pode influenciar a quantidade de
energia e temperatura necessária para alterar o comportamento, a modificação do
amido pode afetar e limitar a penetração de água no grânulos de amido e alterar o
poder de inchamento da amostra, melhorando a ordem estrutural.
Termogravimetria (TG) e Análise Termogravimétrica Derivada (DTG)
O comportamento térmico dos alimentos pode ser deduzido a partir de sua faixa
de estabilidade, que pode ser analisada por meio de análise termogravimétrica. Isso
permite monitorar até que ponto as propriedades da amostra permanecem inalteradas
à medida que é submetida ao aquecimento (BARBI et al., 2018).
A decomposição térmica do BSS e seus subprodutos ocorreu em três estágios
principais, conforme pode ser observado nos termogramas da Figura 5 e nos dados
apresentados na Tabela 4. O primeiro evento na curva DTG (Fig. 5), começando em
29 ºC e terminando em 129 ºC, geralmente está relacionado à desidratação dos
grânulos de amido (BARBI et al., 2018; HORNUNG et al., 2016). Amidos de frutos
maduros (RI) apresentaram perda de massa numericamente maior (Δm: 10,294 10,383%) do que os de frutos verdes (Δm: 9,364 - 9,606%) em um pico de temperatura
que variou de 29,55 a 77,80 °C. Essa ampla faixa pode ser atribuída a variações no
teor de umidade e à afinidade dos grânulos pela água e à presença do complexo
amilose-lipídeo. Observou-se também que os subprodutos gerados pela extração
alcalina (UNAB e RIAB) apresentaram menor perda de água do que os obtidos após
a remoção do material amiláceo por extração aquosa

Figura 5. Curvas

de TG e DTG dos materiais amiláceos e seus respectivos

subprodutos obtidos das sementes de bacupari.

Tabela 4. Resultados de TG e DTG do amido de semente de bacupari imaturo e
maduro e seus subprodutos
Amostras
Resultado do TG
Resultado do DTG
Etapas
Δm/%
ΔT/ºC
Tp/ºC
1°
9,364
29 - 114
52,51
Estabilidade
114 – 193
UNAS
2°
70,091
193 - 399
310,12
3°
20,502
399 – 538
489,15
1°
9,606
29 – 100
70,47
Estabilidade
100 – 217
UNWS
2°
69,489
217 – 428
323,01
3°
20,616
428 – 613
566,98
1°
10,383
29 – 124
77,80
RIAS
Estabilidade
124 – 193
2°
68,447
193 – 386
273,07
3°
20,160
386 – 514
475,61
1°
10,294
29 – 129
29,55
Estabilidade
129– 231
RIWS
2°
71,674
231 – 440
311,92
3°
16,725
440 – 591
521,86
1°
7,391
29 – 109
73,37
UNAB
Estabilidade
109 – 187
2°
63,152
187 – 387
292,96
3°
26,268
387 – 540
470,80
1°
8,100
29– 113
51,37
UNWB
Estabilidade
113 – 188
2°
60,847
188 – 396
310,97
3°
30,650
396 – 610
509,55
1°
7,453
29 – 119
52,33
Estabilidade
119 – 176
RIAB
2°
63,307
176 – 384
286,59
3°
26,583
384 – 549
455,40
1st
10,641
29 – 118
29,55
Estabilidade
118 – 234
RIWB
2°
67,022
234 – 396
31,92
3°
21,196
396 – 593
521,86
Δm: Perda de massa (%); ΔT: Faixa de temperatura; Tp: Temperatura de pico.

Após a evaporação da água e antes do segundo evento, foi possível verificar
uma espécie de estabilidade nas curvas DTG. Este evento apresentou a maior
variação observada para qualquer uma das amostras de amido extraídas pelo método
aquoso (UNWS e RIWS), atingindo uma temperatura máxima de 217 ºC. A maior
estabilidade dessas amostras pode ser atribuída ao seu maior teor de amilose (Tabela
1), que apresentou menor grau de cristalinidade (Tabela 3), e tem maior capacidade
de ligação à água (ZHIQIANG et al., 1999), que pode, portanto, interagir mais
fortemente com os outros componentes. As farinhas produzidas a partir de

subprodutos (BSB), apresentaram estabilidade semelhante à de seus respectivos
materiais amiláceos. Os materiais amiláceos da semente de bacupari exibiram uma
faixa de estabilidade semelhante à dos amidos convencionais, como os extraídos de
batata (105 - 242 ºC), mandioca (102 – 216 ºC) e milho (101 – 232 ºC) (HORNUNG et
al., 2016). Por esta razão, os materiais amiláceos não convencionais obtidos do
bacupari podem ser considerados uma fonte promissora de material amiláceo para
futuras aplicações industriais como substituto parcial dos amidos convencionais.
O segundo evento, observado a 193 ºC para os amidos e a 187 ºC para a
farinha, pode ser atribuído à despolimerização das moléculas de amido. Além disso,
as temperaturas de pico do segundo evento (Tp) podem estar correlacionadas com as
proporções de amilose e amilopectina (BENINCA et al., 2008). Semelhante ao que
ocorre para a faixa de estabilidade térmica, as amostras UNWS e RIWS (que possuem
as maiores proporções de amilose) apresentam os maiores picos de temperatura. O
terceiro evento ocorreu em temperaturas superiores a 386 ºC e pode ser atribuído à
carbonização e à formação de resíduo mineral da matéria orgânica (BARBI et al.,
2018; HORNUNG, et al., 2016; BENINCA et al., 2012).
Conforme mostrado na Figura 5, foram observadas diferenças nos perfis
termogravimétricos (curvas DTG) entre os amidos e seus subprodutos. Observou-se
no primeiro evento de desidratação que devido à sua menor umidade os subprodutos
apresentam menor perda de massa do que os materiais amiláceos (Tabela 1). Os
amidos extraídos de frutos verdes (UN) apresentaram um terceiro pico intenso e bem
definido em temperaturas em torno de 500 ºC, bem como picos duplos para seus
respectivos subprodutos (UNAB, UNWB); isso pode ser atribuído à maior presença de
compostos como fibras e proteínas, conforme verificado pela análise da composição
química (Tabela 1).
Análise de viscosidade - RVA
A Figura 6 e a Tabela 5 explicam as propriedades de pasta das amostras de
material amiláceo de bacupari. A amilopectina é o principal constituinte responsável
pelo poder de inchamento e pelo desenvolvimento da viscosidade do amido durante
a formação da polpa (LIU et al., 2019). Como a amilopectina apresenta um
comportamento diretamente proporcional à viscosidade dos amidos, observou-se que
os amidos alcalinos da semente de bacupari, que apresentaram maior teor de
amilopectina (Tabela 1), também apresentaram maior viscosidade de pico. Além

disso, esses dados corroboram os valores apresentados na Tabela 3 para DSC, onde
as amostras de amido isoladas por maceração alcalina apresentaram maior To
(temperatura inicial), Tp (temperatura de pico) e Tc (temperatura final) em relação às
amostras de amido obtidas por maceração em água , devido ao maior teor de
amilopectina dessas amostras alcalinas. além disso. Ademais, as amostras UNAS e
RIAS

também

apresentaram

maiores

valores

de

viscosidade

de

quebra,

retrogradação e viscosidade final. Outros compostos não amiláceos e carboidratos,
que também podem aumentar a viscosidade de produtos alimentícios (SASAKI &
KOHYAMA, 2012), podem ser fatores que contribuem para a maior viscosidade dos
amidos alcalinos.

Figura 6: Perfis de RVA das amostras do material amiláceo do bacupari
O comportamento dos amidos obtidos via maceração aquosa (UNWS e RIWS)
foi oposto ao observado nas amostras alcalinas, apresentando valores de viscosidade
inferiores. Essa redução da viscosidade pode ser atribuída à reticulação de amidoproteína, uma vez que a proteína pode atuar como uma barreira física no processo de
intumescimento do grânulo de amido, pois esses grânulos são incorporados na matriz
proteica (BECKER et al., 2013; LEE, et al., 1995). Conforme pode ser observado na
Tabela 1, as amostras aquosas apresentaram maior teor de proteína, o que pode ter
ocasionado redução da viscosidade.

Temperatura de
pasta (ºC)
73,31 ± 0,08 a
71,81 ± 0,06 b
74,66 ± 0,31a
71,41 ± 0,33b

A análise estatística foi realizada separadamente para as amostras de amido e subproduto.
Letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente (p> 0,05) entre os métodos de extração de acordo com o teste de Tukey
UNAS: Amido alcalino imaturo; UNWS: Amido aquoso imaturo; RIAS: Amido alcalino maduro; RIWS: Amido aquoso maduro; UNAB: Subproduto alcalino imaturo;
UNWB: Subproduto aquoso imaturo; RIAB: Subproduto alcalino maduro; RIWB: Subproduto aquoso maduro

Tabela 5: Propriedades do RVA do amido da semente de bacupari obtidos por diferentes métodos de extração
Amostras RVA
Viscosidade
Viscosidade a
Viscosidade
Viscosidade
Retrogradação
Tempo de
de pico (cP)
quente (cP)
de queda (cP)
final (cP)
(cP)
pico (min)
b
b
b
b
b
UNAS
1033 ± 1,50
739 ± 0,70
291 ± 0,44
1128 ± 0,2
389 ± 0,5
4,70 ± 0,03a
d
d
d
d
d
UNWS
574 ± 0,25
426 ± 0,55
150 ± 0,80
555 ± 0,65
129 ± 0,3
4,79 ± 0,09a
RIAS
1072 ± 0,65a
834 ± 0,05a
237 ± 0,22c
1258 ± 0,5a
423 ± 0,15a
4,66 ± 0,12a
c
c
a
c
c
RIWS
1018 ± 0,30
698 ± 0,38
319 ± 0,28
995 ± 1,35
296 ± 0,435
4,65 ± 0,12a

Propriedades físicas tecnológicas
Em relação a higroscopicidade, as amostras verdes dos amidos e subprodutos
pelo método alcalino (UNAS e UNAB) alcançaram valores mais altos comparados às
outras amostras (Tabela 6). Embora o amido seja um polissacarídeo insolúvel em
água fria, estudos envolvendo modificações químicas que podem quebrar ligações de
hidrogênio inter e intramoleculares estão sendo realizados atualmente com o objetivo
de produzir amidos solúveis em água fria. O amido solúvel em água fria pode fornecer
uma alta viscosidade, mesmo em temperatura ambiente (CHEN et al., 2019).
Tabela 6: Propriedades físicas dos amidos e subprodutos obtidos da farinha de
semente de bacupari
Propriedades físicas
Amostras
Higroscopicidade
Solubilidade
Molhabilidade
g.100g-1
(%)
(segundos)
a
d
UNAS
5,41 ± 0,31
1.35 ± 0,06
19,22 ± 1,42c
b
c
4,63 ± 0,17
1,50 ± 0,03
192,63 ± 1,43a
BSS UNWS
RIAS
4,64 ± 0,03b
1,73 ± 0,02b
13,57 ± 1,04d
b
a
RIWS
4,55 ± 0,17
1,81 ± 0,01
183,25 ± 1,25b
UNAB
4,78 ± 0,05a
1,44 ± 0,03b
16,44 ± 1,01b
b
c
3,66 ± 0,08
1,31 ± 0,29
183,0 ± 1,15a
BSB UNWB
RIAB
3,70 ± 0,19b
1,75 ± 0,01a
11,84 ± 0,7b
b
a
RIWB
3,48 ± 0,17
1,67 ± 0,01
173,58 ± 1,23ª
A análise estatística foi realizada separadamente para as amostras de amido e subproduto.
Letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente (p> 0,05) entre os métodos de
extração de acordo com o teste de Tukey
UNAS: Amido alcalino imaturo; UNWS: Amido aquoso imaturo; RIAS: Amido alcalino maduro;
RIWS: Amido aquoso maduro; UNAB: Subproduto alcalino imaturo; UNWB: Subproduto aquoso
imaturo; RIAB: Subproduto alcalino maduro; RIWB: Subproduto aquoso maduro

Apesar da modificação química do amido por maceração em meio alcalino, a
solubilidade dessas amostras ainda foi inferior à dos amidos submetidos à maceração
aquosa. A maceração aquosa resultou em grânulos maiores e menos uniformes em
relação aos produzidos pelo método alcalino, como pode ser visto na Figura 2 e
Tabela 3. Essa característica facilita sua interação com as moléculas de água durante
a agitação na análise, resultando em uma maior solubilidade em água fria (FANG et
al., 2020). A maior quantidade de lipídios em amidos alcalinos também pode prejudicar
a solubilidade.
Os valores de solubilidade das amostras obtidas da semente de bacupari
podem ser devidos aos polissacarídeos estruturais presentes nas estruturas celulares
do material, que foram retidos durante o processo de isolamento do amido e

quantificados nas análises. Um desses polissacarídeos é a protopectina, uma
molécula solúvel em água, que está presente na parede celular das sementes e em
outras partes da fruta (LI, HU, & XU, 2015).
A molhabilidade está relacionada à capacidade de ligação entre o amido e o
meio líquido, apresentada neste estudo em termos de segundos, que representam o
tempo necessário para que os grânulos de amido se molhem. Os amidos alcalinos e
seus respectivos subprodutos apresentaram valores inferiores aos obtidos por
maceração aquosa. O ambiente alcalino provoca deslignificação, ou seja, a remoção
da lignina encontrada na parede celular dos vegetais (SUOPAJÄRVI, RICCI,
KARVONEN, OTTOLINA, & LIIMATAINEN, 2020). A lignina, entre outros fatores, é
responsável pela permeabilidade do tecido vegetal. A maceração alcalina do pode ter
causado deslignificação, permitindo maior permeabilidade à água na estrutura do
grânulo, diminuindo o tempo de umedecimento.

Quantificação fenólicos e flavonóides
Três compostos fenólicos foram encontrados e quantificados nos amidos
extraíos dos frutos de bacupari imaturos e maduros, e cinco em seus subprodutos
(Tabela 7). Dentre esses compostos, três eram ácidos fenólicos (ácido gálico, ácido
3,4-diidroxibenzóico, ácido vanílico) e os outros dois eram flavonóides (hesperitina e
formononetina).
Tabela 7: Ácidos fenólicos e flavonóides do amido e subproduto obtido da farinha de semente
de bacupari.
Ácidos fenólicos e flavonoides (μg/g )
Ácido gálico
Ácido 3,4
Ácido
Hesperitina
Formononetina
Amostras

BSS

BSB

UNAS
UNWS
RIAS
RIWS
UNAB
UNWB
RIAB
RIWB

nd
nd
nd
nd
nd
1,64 ± 0,15a
1,64 ± 0,14a
1,64 ± 0,15a

dihidroxibenz
oico

vanílico

nd
nd
nd
nd
nd
10,75 ± 0,14a
nd
nd

5,18 ± 0,38a
5,17 ± 0,37a
5,17 ± 0,38a
5,17 ± 0,38 a
5,17 ± 0,38 a
5,17 ± 0,37 a
5,17 ± 0,38a
5,17 ± 0,38a

nd
8,21 ± 0,29a
nd
8,23 ± 0,34 a
6,98 ± 0,30b
8,19 ± 0,28 a
6,99 ± 0,29 b
8,21 ± 0,29 a

20,76 ± 1,15a
20,74± 0,97 a
21,26 ± 0,74a
20,79 ± 1,19a
21,26 ± 1,55a
21,01 ± 1,13a
21,24 ± 1,23a
21,24 ± 1,55a

A análise estatística foi realizada separadamente para as amostras de amido e subproduto.
Letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente (p> 0,05) entre os métodos de extração de acordo
com o teste de Tukey
UNAS: Amido alcalino imaturo; UNWS: Amido aquoso imaturo; RIAS: Amido alcalino maduro; RIWS: Amido aquoso
maduro; UNAB: Subproduto alcalino imaturo; UNWB: Subproduto aquoso imaturo; RIAB: Subproduto alcalino
maduro; RIWB: Subproduto aquoso maduro

O composto mais abundante identificado foi o isoflavonóide formononetina, um
derivado metoxilado da daidzeína encontrado principalmente em leguminosas e
grãos, como o trevo subterrâneo, com 2,8 mg/g (TAVA, STOCHMAL, & PECETTI,
2016) e no café, com 4,3 - 46,7 mg/kg (ANGELONI et al., 2020). A formononetina
apresenta atividade biológica anticancerígena, antioxidante, anti-inflamatória,
cardioprotetora e inibitória de enzimas (HUR & RAFII, 2000).
O ácido vanílico e a formononetina foram encontrados em todas as amostras
(amidos e subprodutos), sem variação significativa (p> 0,05) entre as amostras. A
hesperitina não foi identificada nas amostras de BSS alcalino, mas permaneceu em
seus respectivos subprodutos, indicando que o processo alcalino auxiliou na obtenção
de amidos mais purificados, o que também pode ser observado nas micrografias
discutidas acima (Figura 2). Os teores de hesperetina preservados em amidos e seus
subprodutos obtidos por maceração aquosa foram de aproximadamente 8,21 μg / g.
Os processos de extração também causaram a perda de ácidos gálico e 3,4Diidroxibenzóico em ambos os amidos. No entanto, esses compostos foram mantidos
em alguns dos subprodutos. Assim, existe o potencial de utilização desses
subprodutos da extração do amido como coproduto na indústria, uma vez que podem
preservar compostos resistentes ao processo de extração do amido e apresentar
capacidade antioxidante (SOARES, 2002), tornando-os um material valioso para
reaproveitamento e inserção na indústria alimentícia.
Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR)
Devido ao processo aplicado (maceração aquosa e alcalina) e as diferentes
maturidades dos frutos, as amostras BSS e BSB exibiram diferenças na intensidade
espectral (Figura 7). Esse comportamento é consistente com a composição química
das amostras (Tabela 1), mostrando que os principais componentes dessas frações
são semelhantes, mas presentes em diferentes concentrações. As bandas detectadas
nos espectros dos subprotudos foram menos intensas do que nas amostras de amido,
exceto nas áreas onde aparecem bandas resultantes de vibrações de componentes
de não carboidratos (proteínas e lipídios).

Figura 7. Espectros de FTIR de amido e subprodutos obtidos da farinha de semente
de bacupari via maceração aquosa e alcalina
Em geral, os espectros de amido exibem os sinais usuais para esses tipos de
polissacarídeos: 1) anéis de glucopiranose a 3300 cm -1 atribuídos ao alongamento
dos grupos –OH; 2) vibrações de alongamento C-H de grupos alifáticos em torno de
2950 cm-1; 3) sinais de água adsorvida a 1650 cm-1; 4) alongamento C-C e C-O em
1160 cm-1 e 5) vibração de flexão C-O-H em 1005 cm-1 (LOMELÍ-RAMÍREZ at al.,
2014)
Na primeira região mencionada, a amostra RIAS exibiu um sinal mais intenso
em 3.288 cm-1 em comparação com as outras amostras de amido, sugerindo a
formação de mais ligações de hidrogênio inter e intramoleculares nesta matriz
(HASANVAND et al., 2015). A ligação de hidrogênio pode afetar as características da
banda na forma de aumento de intensidade e mudança de frequência (FARHAT et al.,
1998). Este efeito é mais pronunciado nas bandas que são sensíveis à ligação de
hidrogênio e / ou transições conformacionais, como NH (3400 cm -1), alongamento OH

(3700 cm-1) e bandas de flexão complexa, incluindo as "bandas de açúcar" (1200-900
cm -1) (FARHAT et al., 1998).
A região entre 1700 e 1200 cm-1 inclui bandas correspondentes a componentes
menores, como proteínas e lipídios (WARREN, GIDLEY, & FLANAGAN, 2016) e,
portanto, está relacionada à composição próxima da amostra. A banda em torno de
1640 cm-1 corresponde ao grupo amida das proteínas (estiramento C = O) (Amida I)
(SILVERSTEIN, BASSLER, MORRIL, 1991) e sua presença pode ser atribuída aos
vestígios de proteínas que permaneceram na amila material. As absorbâncias em
1650 e 1635 cm-1 também são relatadas na literatura com as estruturas secundárias
da proteína α-hélice e β-folha, respectivamente (CHÁVEZ-MURILLO, VEYNATORRES, CAVAZOS-TAMEZ, DE LA ROSA-MILLÁN, & SERNA-SALDÍVAR, 2018).
Portanto, a diferença nas intensidades espectrais para os grupos amida pode estar
relacionada ao menor teor de proteína obtido para as amostras de extração alcalina,
bem como às diferentes proporções de estruturas secundárias (α-hélice e β-folha),
que são resultados de os processos aplicados. Uma ampla banda infravermelha com
pico em 1637 cm-1 também é atribuída pelos outros autores à água absorvida na
região amorfa dos amidos (KIZIL, IRUDAYARAJ, & SEETHARAMAN, 2002; SANTHA
et al., 1990). Assim, a cristalinidade do material é inversamente proporcional à
quantidade de água absorvida pela amostra, ou seja, à medida que a cristalinidade do
amido aumenta, menos água é adsorvida e essa banda fica mais fraca (DAUDT et al.,
2016). Portanto, é possível inferir que a amostra UNAS possui regiões mais cristalinas
do que as demais amostras de amido, conclusão que também é corroborada pela
análise de DRX.
Os valores de pico em torno de 1500 cm-1 são frequentemente atribuídos à
presença de lignina, uma vez que surgem puramente em decorrência do alongamento
do anel aromático (C = C) (LIU et al., 2014). Assim, podemos supor que a diminuição
dos valores do pico nesta região também está correlacionada à quebra ou substituição
do anel aromático da lignina, devido ao processo de deslignificação causado pela
maceração alcalina. Portanto, é possível inferir que a lignina foi degradada em alguma
medida como resultado da extração do amido das sementes imaturas e da maceração
alcalina (UNAS).
O

intervalo

1200-1000

cm-1 contendo bandas

de

alta

absorbância

correspondentes a vários grupos encontrados em anéis polissacarídeos de moléculas
de amido (C – O, C – C e C – O – H) (DEL BUONO et al., 2019) pode ser identificado

em todas as amostras. De acordo com to SOFI et al., (2013), a diminuição da
intensidade do sinal para esta banda sugere que mais ligações glicosídicas foram
quebradas durante o processo de extração.
O pico largo em torno de ~ 1100 cm-1, decorrente das vibrações das ligações
químicas em ésteres metílicos de cadeias mais longas de ácidos graxos na fração
lipídica das amostras (TEIXEIRA et al., 2018). Abaixo de 1000 cm-1, outras bandas
características associadas às vibrações das ligações de carboidratos são observadas
(MANIGLIA & TAPIA-BLÁCIDO, 2016), como o pico de absorção em torno de ~ 900
cm-1 associado à vibração das ligações glicosídicas (YE et al., 2019).
Conclusão
Materiais amiláceos isolados de sementes maduras alcançaram rendimentos
superiores aos isolados de sementes imaturas. Os dados obtidos demonstram a
viabilidade do beneficiamento de sementes de bacupari como método pelo qual um
subproduto agroindustrial pode ser reaproveitado de forma lucrativa. A partir dos
resultados obtidos, foi possível verificar que a semente pode ser utilizada como
matéria-prima para o isolamento de um material amiláceo não convencional que
apresenta potencial como antioxidante e material bioativo com importantes
propriedades que a recomendam para inserção na indústria alimentícia para uso em
espessantes industriais, gelificantes e produtos cárneos, além das principais
macromoléculas de filmes biodegradáveis e comestíveis. Deve-se notar que
compostos bioativos como hesperedina e formononetina foram preservados no amido
extraído por maceração aquosa. Além disso, os resíduos sólidos gerados durante a
extração do material amiláceo podem ser úteis para aplicação na forma de farinhas
viáveis na indústria alimentícia, bem como para o desenvolvimento de novos produtos
com o objetivo de melhorar as características mecânicas das embalagens devido à
seu alto teor de fibras e como fonte de proteína para ração animal ou farinhas de
alimentos não convencionais.
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Capítulo III – Valorização dos subprotudos
agroindustriais do bacupari (Garcinia
brasiliensis) por meio da produção de farinha
com propriedades bioativas
Este capítulo faz parte do artigo intitulado “Valorization of the agro-industrial
by-products of bacupari (Garcinia brasiliensis) through production of flour with
bioactive properties” publicado na na revista Food Bioscience.
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CAPÍTULO III – VALORIZAÇÃO DOS SUBPRODUTOS AGROINDUSTRIAIS DO
BACUPARI (Garcinia brasiliensis (Mart)) POR MEIO DA PRODUÇÃO DE
FARINHA COM PROPRIEDADES BIOATIVAS
Resumo: O Brasil possui uma grande variedade de frutas que ainda são pouco
exploradas. Para estimular o uso de uma dessas frutas, o bacupari ((Garcinia
brasiliensis (Mart.)), o presente estudo produziu farinhas a partir de seus subprodutos
(a casca e a semente) em dois estágios de maturação e posteriormente avaliou sua
composição centesimal, física, propriedades antioxidantes, bioativas, microestruturais
e térmicas. Os resultados revelaram que as farinhas possuem alto teor de fibras (>
15%) e são uma fonte potencial de proteína (> 5%). A farinha de semente tem um
valor energético semelhante ao da farinha de trigo e de outras farinhas convencionais.
As micrografias da farinha de sementes indicam a presença de amido, fato confirmado
pela análise de viscosidade. As farinhas contêm compostos fenólicos e exibem
atividade antioxidante, principalmente a farinha de casca verde. Dentre os compostos
identificados por cromatografia, aqueles presentes em maior as concentrações foram
quinina (؆ 111 μg / g-1), ácido p-cumárico (؆ 25 μg / g-1), ácido m-cumárico (؆ 15 μg
/ g-1) e formononetina (؆ 21 μg/g-1), todos os quais são conhecidos por terem vários
benefícios para a saúde humana. A cristalinidade da farinha da semente diminuiu à
medida que o fruto amadureceu. A farinha de casca exibiu transições térmicas
semelhantes, mas menor estabilidade térmica do que a farinha de semente. Em
resumo, este estudo revelou que as farinhas produzidas a partir da casca e sementes
do bacupari, que são geradas em grande quantidade como subprodutos
agroindustriais, podem ser utilizadas como ingredientes alternativos em diversos
setores da indústria alimentícia.
Palavras-chave: Atividade antioxidante; Fruto do bacupari; Semente; Casca;
Compostos fenólicos

CAPÍTULO III - VALORIZATION OF THE AGRO-INDUSTRIAL BY-PRODUCTS OF
BACUPARI (Garcinia brasiliensis) THROUGH PRODUCTION OF FLOUR WITH
BIOACTIVE PROPERTIES
Abstract: Brazil has a wide variety of fruits that remain insufficiently explored. To
encourage the use of one such fruit, the bacupari ((Garcinia brasiliensis (Mart.)), the
current study produced flours from its by-products (the peel and seed) at two
maturation stages and subsequently evaluated their proximate composition, physical,
antioxidant, bioactive, microstructural and thermal properties. The results revealed that
the flours have a high in fiber content (> 15%) and are a potential source of protein (>
5%). Seed flour has an energy value similar to that of wheat flour and other
conventional flours. Seed flour micrographs indicate the presence of starch, a fact
confirmed by viscosity analysis. The flours contain phenolic compounds and exhibit
antioxidant activity, especially the unripe peel flour. Among the compounds identified
by chromatography, those present in the greatest concentrations were quinine (؆ 111
μg/g), p-coumaric acid (؆ 25 μg/g), m-coumaric acid (؆ 15 μg/g), and formononetin (؆
21 μg/g), all of which are known to have several human health benefits. Seed flour
crystallinity diminished as the fruit ripened. Peel flour exhibited similar thermal
transitions but less thermal stability than seed flour. In summary, this study revealed
that flours produced from the peel and seeds of bacupari, which are generated in large
quantities as agro-industrial by-products, can be used as alternative ingredients in
various sectors of the food industry
Keywords: Antioxidant activity; Bacupari fruit; Seed; Peel; Phenolic compounds

Introdução
A indústria de alimentos é responsável por aproximadamente 38% de todos
os subprodutos de alimentos produzidos globalmente. Esses produtos são gerados
durante o processamento de frutas e vegetais, grãos e bebidas, bem como produtos
das indústrias marinha, carnes e laticínios (BHARAT HELKAR & SAHOO, 2016). O
processamento de frutas podem gerar resíduos, tais como cascas e sementes,
conhecidos como subprodutos, esses são bens secundários que podem ser vendidos
ou processados para consumo humano e comercializados como um novo produto
desejável obtido de commodities primárias. No entanto, embora sejam gerados em
grandes quantidades em todo o mundo, esses materiais ainda são pouco valorizados
pela indústria de alimentos.
Cascas

e

sementes

de

frutas

foram

amplamente

identificadas

e

caracterizadas como potenciais ingredientes alimentares e fontes de fibra alimentar e
compostos bioativos (RESENDE, FRANCA, & OLIVEIRA, 2019). Estudos recentes
revelaram níveis significativos de atividade antioxidante associada a extratos de
subprodutos de frutas como maracujá, laranja, acerola e manga (ALBUQUERQUE et
al., 2019). Outros autores apontam que, além da atividade antioxidante, alguns desses
subprodutos também apresentam potencial antimicrobiano quando encapsulados em
nanopartículas (SILVA et al., 2014) e podem favorecer o crescimento de bactérias
benéficas (iniciadores e probióticos) (VIEIRA et al., 2017). Assim, uma forma potencial
de aumentar o valor das cascas e sementes de frutas é utilizá-las como fontes
alternativas para a produção de alimentos ou insumos que tenham aplicações. Essa
possibilidade é relevante tendo em vista a crescente tendência atual de busca por
novas fontes de subprodutos que apresentem essas características.
As inúmeras e ainda pouco exploradas frutas nativas do Brasil têm despertado
o interesse de pesquisadores em busca de produtos cujos componentes possam ser
reaproveitados e aumentem a qualidade de outros alimentos destinados ao consumo
humano. Um desses frutos promissores é o bacupari (Garcinia brasiliensis (Mart)), da
família Guttiferae, cuja espécie é nativa da Floresta Amazônica brasileira. Em certas
épocas do ano, esta espécie pode resistir a inundações ou submersão por vários dias,
permitindo que o fruto do bacupari se adapte facilmente ao diversificado clima
brasileiro (SOUZA et al., 2013) . O bacupari floresce de agosto a setembro e produz

um fruto que, quando maduro, apresenta casca lisa e amarela e polpa mucilaginosa
branca (SANTA-CECÍLIA et al. 2011).
Os coprodutos do bacupari (casca e semente) constituem cerca de 60% de
sua massa. Embora represente uma parcela significativa da massa do fruto,
atualmente não existem relatos na literatura a respeito do uso de semente ou casca
como ingrediente no desenvolvimento de novos produtos para a indústria de
alimentos. Já foi comprovado que os compostos bioativos presentes na casca e
extratos de sementes de bacupari possuem propriedades antimicrobianas, antiinflamatórias, ansiolíticas, leishmanicidas, fotoprotetoras e antioxidantes (PEREIRA et
al. 2010; SANTA-CECÍLIA et al. 2011b; MARTINS, 2008, FIGUEIREDO et al. 2014,
CARVALHO-SILVA et al., 2012; GONTIJO et al., 2012; NALDONI et al. 2009; MELO
et al., 2021). Os autores deste estudo também descobriram que, embora tenham sido
realizados estudos sobre as qualidades fitoquímicas, farmacêuticas e medicinais
desta fruta, não há dados sobre sua composição centesimal e aplicação em produtos
alimentícios.
Foi demonstrado que os subprodutos podem ser processados em farinhas a
fim de reduzir o teor de água livre e prevenir reações químicas e microbiológicas; isso
resulta em maior vida útil e maior segurança do produto como ingrediente alimentar
(LEÃO et al., 2017). Portanto, a hipótese deste capítulo é que a casca e a semente do
bacupari podem ser utilizadas como novas fontes de farinha para a produção de
alimentos ricos em fibras e com compostos bioativos, e que a semente dessa fruta
pode ser utilizada como matriz de amido não convencional. Como atualmente não
existem estudos envolvendo as farinhas de bacupari, o objetivo deste trabalho é
avaliar essa hipótese por meio das seguintes etapas: i) produção de farinhas a partir
dos subprodutos da casca e semente do bacupari, em dois estágios de maturação; ii)
avaliação das farinhas quanto

a sua composição aproximada, físicas e

microestruturais, bem como a sua estabilidade térmica, presença de compostos
bioativos e atividade antioxidante.
Material e métodos
Material e preparação de farinhas
Os frutos de bacupari (Garcinia brasiliensis (Mart.)) foram coletados na cidade
de Murutinga do Sul, Estado de São Paulo, Brasil (20º58'18.1''S 51º16'28.1''W), e
classificados como verdes (UN - verde) ou maduro (amarelo RI), de acordo com a cor

da casca (Fig. 1). Após a classificação, os frutos inteiros foram limpos com solução de
hipoclorito de sódio (200 ppm/10 min) e despolpados manualmente. As cascas e
sementes foram então secas em estufa com circulação de ar (40ºC/24 horas) (New
ethik - HX 400 / 3ND, São Paulo, Brasil), moídas em moinho de facas (MA630/1,
Marconi Ltda., São Paulo , Brasil), peneirados em mesh 150, e armazenados em
sacos de polietileno de alta densidade, que foram lacrados e armazenados sob
refrigeração (6°C) até a análise. As amostras de farinha de casca de bacupari e farinha
de semente de bacupari foram denominadas BPF e BSF, respectivamente. BPF e BSF
foram ainda categorizados em UN-BPF (farinha de casca de bacupari imatura), UN BSF (farinha de semente de bacupari imatura), RI-BPF (farinha de casca de bacupari
madura) e RI-BSF (farinha de semente de bacupari madura).

Figura 1: Frutos imaturos (UN) e maduros (RI) do bacupari.
Fonte: autoria própria

Caracterização das farinhas
As propriedades físico-químicas (Umidade, cinzas, proteínas, carboidratos,
lipídeos),

físicas

(molhabilidade,

solubilidade,

higroscopicidade),

Atividade

antioxidante (CFT, DPPH, FRAP, ABTS), Cromatografia líquida (UPLC), Microscopia
eletrônica de varredura (MEV), Difração de Raio -X (DRX),

Espectroscopia de

infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), Propriedades de pasta (RVA) e
estabilidade térmica (TGA, DTG) foram executadas conforme citado no capítulo II do
presente trabalho. O RVA foi realizado apenas nas amostras e farinha de semente,
visto que anteriormente foi estudado a presença de amido nesta fração do fruto e em
experimento prévio verificou-se o baixo conteúdo de amido na casca.
Além das análises já citadas, neste capítulo verificou-se o percentual de fibras,
Valor Energético Total (VET) e cor das amostras BPF e BSF. O teor de fibra solúvel
e insolúvel foi verificada por meio do protocolo 991,43 (AOAC, 2000). O valor
energético foi calculado com referência ao rótulo nutricional publicado pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL 2012). A cor da BPF e da BSF foi analisada
por meio de um MiniScan XE plus colorímetro espectrofotométrico (HunterLab,
Alemanha), expressa na escala de cores do sistema CIELab (L *, a *, b *). A calibração
foi realizada usando placas de cerâmica preta e branca padrão. Os resultados foram
expressos pelo valor de luminosidade (L *), que varia de preto (0) a branco (100), e
pelas coordenadas a * e b *, que variam de verde (-a *) a vermelho (+a *) e azul (-b *)
para amarelo (+b *), respectivamente.
Resultados e discussão
Cor
A cor é uma característica de qualidade na qual os consumidores baseiam sua
aceitação de produtos alimentícios. O parâmetro de luminosidade (L *) foi mais baixo
para a farinha produzida a partir de sementes verdes, resultando, portanto, na farinha
com a cor mais escura, conforme mostrado na Tabela 1. As sementes podem ter
sofrido um escurecimento enzimático causado por resíduos de polpa durante a etapa
de secagem do processo de produção da farinha, isso explicaria os valores mais
baixos de luminosidade (L *). A coordenada de cromaticidade a * revelou que as
farinhas produzidas a partir de frutos maduros exibiam maior tendência a ter
tonalidade avermelhada (+ a), enquanto as farinhas produzidas a partir das cascas
exibiam uma cor amarela mais intensa (+ b). Motta et al., (2015) apontam que à

medida que os frutos amadurecem, os tons amarelados e avermelhados de suas
respectivas cascas tendem a se intensificar em função do aumento substancial do teor
de sólidos solúveis. A princípio, esse processo ocorre lentamente até que o fruto fique
parcialmente amarelo, momento em que ocorre um aumento acentuado do teor de
sólidos solúveis e consequente mudança de cor até o início da senescência.

Tabela 1: Coloração das farinhas de semente e casca do bacupari.
Parâmetros de cor
Amostras

L*

a*

b*

UN-BPF

55,44 ± 0,1a

5,70 ± 0,01d

27,58 ± 0,10b

UN-BSF

38,16 ± 0,2d

12,45 ± 0,07c

18,74 ± 0,07d

RI-BPF

54,22 ± 0,03b

12,68 ± 0,01b

32,53 ± 0,05a

RI-BSF

41,10 ± 0,06c

13,48 ± 0,13a

20,84 ± 0,06c

Letras minúsculas iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente (p> 0,05) de acordo
com o teste de Tukey. UN-BPF: Farinha de casca de bacupari imatura; UN-BSF: Farinha de
semente de bacupari imatura; RI-BPF: Farinha de casca de bacupari madura; RI-BSF: Farinha
de semente de bacupari madura

Composição físico-química e Valor Energético Total
A Tabela 2 apresenta a composição físico-química das farinhas de semente e
casca de bacupari. A umidade máxima da farinha (Tabela 2) foi de 10,16 g.100-1, bem
abaixo do limite de 15% estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA (BRASIL, 2005) para a legislação de farinhas e farelos. A baixa umidade é
uma característica desejável para produtos secos, pois mantém sua estabilidade
durante o armazenamento. O teor de cinzas foi menor para a farinha de semente,
mostrando que o teor mineral das cascas de bacupari é superior ao das sementes. O
teor de lipídios foi maior na amostra RI-BSF. Corte et al., (2006) explicam que, para
algumas espécies, os lipídios são o principal composto de reserva nos cotilédones,
que armazenam as reservas a serem utilizadas na germinação das sementes. Diante
desse fato, é possível que as sementes maduras tenham apresentado maior teor de
lipídios por estarem mais próximas da germinação.

4,37 ± 0,04a

1,61 ± 0,01d

4,24 ± 0,06b

2,09 ± 0,06c

8,42 ± 0,89a

9,53 ± 0,15a

10,16 ± 1,2a

6,30 ± 0,09b

UN-BPF

UN-BSF

RI-BPF

RI-BSF

15,61 ± 1,09a

6,50 ± 0,54b

5,49 ± 0,02b

7,03 ± 0,16b

Lipídeos

5,20 ± 0,09bc

5,48 ± 0,2b

5,07 ± 0,02c

6,61 ± 0,10a

Proteínas

15,64 ± 0,34b

16,13 ± 0,26ab

16,30 ± 0,08a

16,12 ± 0,11ab

Fibras

55,14 ± 1,33b

57,49 ± 0,88b

61,98 ± 0,17a

57,45 ± 0,10b

Carboidratos

381,87 ± 0,13a

310,39± 0,41d

317,61 ± 0,92c

319,53 ± 0,09b

VET

Letras minúsculas iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente (p> 0,05) de acordo com o teste de Tukey. UN-BPF: Farinha de casca
de bacupari imatura; UN-BSF: Farinha de semente de bacupari imatura; RI-BPF: Farinha de casca de bacupari madura; RI-BSF: Farinha de
semente de bacupari madura

Cinzas

Umidade

Amostras

Composição físico-química (g .100 g-1) e Valor Energético Total (kcal - Portion of 100g)

Tabela 2: Caracterização físico-química e Valor Energético Total (VET) das farinhas dos coprodutos do bacupari

Os valores proteicos da amostra BPF foram superiores aos da amostra BSF.
Os teores de lipídios e proteínas das farinhas de bacupari são superiores aos teores
relatados anteriormente na literatura para farinhas produzidas a partir de subprodutos
de outras frutas como buriti (RESENDE et al., 2019), semente de pequi, (LEÃO et al.,
2017) e semente de oiti (MEDEIROS et al., 2020). O Regulamento Técnico de
Informações Nutricionais de Produtos Alimentícios (ANVISA - 2012) estabelece que
um alimento deve conter pelo menos 6 g .100 g-1 de proteína em sua composição para
ser considerado uma fonte proteica. A amostra UN-BPF pode, portanto, ser
considerada uma fonte de proteína de origem animal.
Todas as amostras apresentaram valor de fibra de aproximadamente 16%, sem
variação estatística (p> 0,05) observada entre as farinhas de casca. Da mesma forma,
as farinhas de casca não apresentaram diferenças significativas para o teor de
carboidratos, sendo o maior valor observado para a farinha de sementes verdes,
sugerindo que sua composição pode incluir um teor considerável de amido. De acordo
com o estabelecido pelo Regulamento Técnico de Informações Nutricionais de
Alimentos, as farinhas podem ser consideradas fontes de fibra (ANVISA - 2012) desde
que contenham pelo menos 6 g .100 g-1 de fibra. As farinhas de Bacupari
apresentaram valores superiores a 16 g .100 g-1, o que permite classificá-las como
fontes de fibra.
As farinhas de casca e semente de bacupari exibiram valores de energia
semelhantes, que variaram de 310,39 a 381,87 Kcal/100g. A amostra RI-BSF
apresentou valor energético superior às farinhas comerciais, como as produzidas a
partir de trigo (364 Kcal), arroz (366 Kcal/100g), mandioca 364 (Kcal/100g), batata
(357 Kcal/100g) e soja (339 Kcal/100g). A composição das farinhas das frações do
bacupari não estão disponíveis na literatura. Portanto, além de inéditos, os dados
apresentados neste trabalho também demonstram que as farinhas produzidas a partir
dos coprodutos desse fruto, possuem potencial nutricional para aplicação na indústria
de alimentos.
Propriedades físicas
As propriedades físicas (molhabilidade, solubilidade e higroscopicidade) do
BSF e BPF estão apresentados na Tabela 3. Essas propriedades referem-se à
capacidade ou facilidade dos sistemas particulados de interagir com a água a uma
determinada temperatura. Isso influencia diretamente nas propriedades que esses

produtos possuem quando incorporados aos alimentos. A solubilidade é uma
propriedade física útil para prever a capacidade de absorção e distribuição do material
em meio aquoso. As farinhas de sementes (BSF), independente da maturação, foram
3 vezes menos solúveis em água do que as farinhas de casca (p <0,05). Como o
amido é um carboidrato insolúvel em água fria, a baixa solubilidade das amostras de
BSF pode ser atribuída à possível presença de grânulos de amido nesta fração. Podese inferir também que a baixa solubilidade das farinhas das sementes é decorrente da
maior quantidade de polissacarídeos estruturais insolúveis presentes nas estruturas
celulares das sementes.

Tabela 3: Valores da solubilidade, molhabilidade e higroscopicidade das farinhas das
sementes e cascas do bacupari
Amostras
UN-BPF
UN-BSF
RI-BPF
RI-BSF

Solubilidade
(%)
13,35 ± 0,41b
3,54 ± 0,01c
16,41 ± 1,85a
4,19 ± 0,32c

Molhabilidade
(segundos)
135,70 ± 1,30b
245,13 ± 3,33a
70,10 ± 0,50d
124,90 ± 1,10c

Higroscopicidade
(g.100g-1)
14,19 ± 0,15b
4,22 ± 0,28d
22,16 ± 0,87a
6,98 ± 0,31c

Letras minúsculas iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente (p> 0,05) de acordo com o
teste de Tukey. UN-BPF: Farinha de casca de bacupari imatura; UN-BSF: Farinha de semente de
bacupari imatura; RI-BPF: Farinha de casca de bacupari madura; RI-BSF: Farinha de semente de
bacupari madura

SANTANA, OLIVEIRA FILHO & EGEA (2017) avaliaram a solubilidade de
diversas farinhas comerciais. O estudo revelou que as farinhas de trigo integral e de
aveia apresentaram valores de solubilidade semelhantes aos da BSF, com valores
médios entre 3% e 4%. Ao comparar com outras farinhas do mesmo estudo, os valores
das amostras de FSB foram semelhantes aos das farinhas de linhaça dourada, feijão
branco, linhaça marrom e semente de uva, que apresentaram solubilidades de 5,33%,
14%, 14% e 13%, respectivamente.
Outra farinha não convencional, além das mencionadas acima, é a farinha de
jaca. Estudos conduzidos por SPADA et al. (2020) revelaram que a farinha de semente
de jaca tem uma solubilidade de 0,4%. Os autores afirmam que alguns produtos
comerciais em pó são tratados para melhorar a solubilidade. Diante disso, destaca-se
que a farinha de bacupari, mais solúvel que a farinha de jaca, apresenta potencial para
a indústria devido à sua melhor solubilidade em relação à outros produtos.

A molhabilidade refere-se ao tempo que leva para a partícula ficar
completamente molhada; essa propriedade é atribuída ao equilíbrio entre as forças
que unem o material sólido e o líquido (MELO et al., 2020). Amostras de farinhas
produzidas a partir de frutos imaturos apresentaram maior tempo de molhabilidade do
que aquelas produzidas a partir de frutos maduros. Estudos bioquímicos mostram que
mudanças estruturais e rearranjos da estrutura da parede celular ocorrem durante o
amadurecimento dos frutos como resultado da atividade de uma combinação de
enzimas modificadoras sobre a fração péctica e hemicelulose. Portanto, tais
mudanças nas características das fibras são esperadas à medida que o fruto
amadurece, podendo influenciar nas propriedades de hidratação (LEÃO et al., 2017),
resultando em diminuição do tempo de molhagem. Assim, pode-se propor que as
fibras presentes na casca e sementes de frutos maduros possam ter uma maior
capacidade de ligação entre a água e os grânulos de farinha, significando que essas
farinhas possuem uma maior capacidade de hidratação. A possível presença de
grânulos de amido pode ter contribuído para o maior tempo de molhagem observado
para BSF. A higroscopicidade das amostras de BPF foi superior à das amostras de
BSF. Ambas as farinhas verdes apresentaram menor higroscopicidade do que suas
respectivas frações de frutos maduros, indicando uma menor capacidade de absorção
de água. Por isso, maior cuidado deve ser tomado no armazenamento de farinhas
produzidas a partir de frutas maduras, sendo importante utilizar embalagens
herméticas para evitar a absorção de umidade.
Atividade antioxidante
Os metabólitos secundários de vegetais são ricos em atividades biológicas
(como atividade antioxidante) que ao serem incorporados a um alimento atuam em
diversos mecanismos. É importante usar uma variedade de técnicas para determinar
a atividade antioxidante, uma vez que cada técnica tem suas próprias características
e ações específicas. Sugere-se que a atividade antioxidante presente nos alimentos
seja resultado da capacidade de certos compostos de extinguir as Espécies Reativas
de Oxigênio (BARBI et al., 2018; WOOTTON-BEARD, MORAN & RYAN, 2011; Hasan,
HANSEN, SCAMPICCHIO, FERRENTINO & KONGI, 2019). Além de uma análise
para determinação do teor de fenólicos totais, este estudo também aplicou testes
baseados em Transferência de Elétron e Transferência de Átomo de Hidrogênio.

Os perfis antioxidantes (CFT, DPPH, ABTS e FRAP) das farinhas foram
significativamente influenciados (P<0,05) pela maturação dos frutos e pela fração a
partir da qual a farinha foi produzida (Tabela 4). As farinhas obtidas de frutos verdes
apresentaram em média 26% mais teor de fenólicos totais do que as das respectivas
frações de frutos maduros. A síntese de compostos fenólicos tende a ser maior em
frutos imaturos, pois são utilizados como metabólitos secundários para os
mecanismos de defesa da planta, protegendo os frutos jovens e permitindo que
amadureçam e desenvolvam (DAMODARAN; PARKINA; FENEMA, 2010).
Tabela 4: Teor de compostos fenólicos totais e atividade antioxidante das farinhas das
sementes e cascas do bacupari
Conteúdo Fenólico Total e atividade antioxidante
Amostras
CFT
FRAP
ABTS
DPPH
(mg GAE/g)

(μmol Trolox /g-1)

(μmol Trolox /g-1)

(μmol Trolox /g-1)

UN-BPF

9,84 ± 0,02a

15,85 ± 0,01a

22,61 ± 0,01c

8,71 ± 0,01d

UN-BSF

7,96 ± 0,03b

3,84 ± 0,03d

24,38 ± 0,01b

9,42 ± 0,01a

RI-BPF

7,26 ± 0,17c

15,67 ± 0,01b

22,67 ± 0,07c

9,25 ± 0,01c

RI-BSF

5,86 ± 0,04d

4,11 ± 0,05c

24,66 ± 0,02a

9,37 ± 0,01b

Letras minúsculas iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente (p> 0,05) de acordo com o teste de
Tukey. UN-BPF: Farinha de casca de bacupari imatura; UN-BSF: Farinha de semente de bacupari imatura;
RI-BPF: Farinha de casca de bacupari madura; RI-BSF: Farinha de semente de bacupari madura

Ao comparar as farinhas produzidas a partir da casca com aquelas produzidas
a partir da semente, observou-se que o CFT daquelas produzidas a partir da casca foi
significativa e substancialmente maior (em média 20,12%). Uma comparação com a
literatura revelou que os valores de compostos fenólicos obtidos por NAVES et al.
(2019) para extratos etanólicos e aquosos de folha, casca e sementes de bacupari
variou de 82,82 a 343,98 mg AG/g de extrato. Como o estudo acima utilizou extratos,
os valores observados foram superiores aos observados no presente estudo; no
entanto, essa diferença também pode ser atribuída a uma variedade de fatores
genéticos e externos que influenciam a biossíntese de compostos fenólicos em frutas
(BELITZ, GROSCH & SCHIEBERLE, 2009).
O ensaio FRAP é baseado na capacidade de um antioxidante de reduzir Fe 3+
a Fe2+. Neste estudo, a absorbância do ensaio FRAP medida no comprimento de onda
de 593 nm determinou que a casca tinha maior capacidade antioxidante (15,85 e 15,87
μmol Trolox /g-1para frutas verdes e maduras, respectivamente) em comparação com
a farinha de semente, sendo a diferença superior a 10 μmol Trolox /g-1. A maior

capacidade antioxidante observada neste ensaio para as frações da casca
corroboram os dados do ensaio TPC.
Os resultados da análise de sequestro do radical DPPH mostram que a
atividade antioxidante foi significativamente influenciada pela fração da fruta avaliada
(P<0,05). Este método baseia-se na redução do radical DPPH a uma hidrazina
correspondente devido à Transferência de Elétron Único (YARLEY et al., 2021). Ao
entrar em contato com o potencial antioxidante das farinhas de bacupari (que foram
monitoradas espectrofotometricamente a 517 nm), a cor roxa da solução foi reduzida
para amarela. Para o ensaio DPPH (e diferentemente dos ensaios TPC e FRAP), as
amostras de BSF apresentaram valores mais altos do que as amostras de BPF,
embora a diferença entre os valores mais altos e mais baixos (UN-BSF e UN-BPF)
tenha sido de apenas 7,5%.
O ensaio ABTS•+ de sequestro de radicais livres para determinação da
atividade antioxidante gerou um radical colorido, e a capacidade da amostra foi
monitorada por espectrofotômetro com leitor de microplacas, sendo a absorbância
medida em 734nm. Os resultados do ensaio antioxidante utilizando a atividade
sequestrante do radical ABTS também revelaram que as farinhas de sementes
apresentaram maior atividade antioxidante do que as farinhas de casca, não sendo
observada diferença entre os dois estágios de maturação. Como mencionado acima,
é importante que diversas técnicas sejam utilizadas para o estudo da atividade
antioxidante, principalmente tendo em vista que neste estudo a sequestro do radical
livre ABTS•+ mostrou maior potencial antioxidante para as amostras de farinha de
bacupari do que o demonstrado pelos resultados obtidos com as outras técnicas. Uma
vez que foi observado que o bacupari em ambos os estágios de maturação é rico em
compostos fenólicos e atividade antioxidante, ambas as farinhas estudadas
apresentam potenciais aplicações como fontes naturais alternativas de compostos
bioativos.
Identificação dos compostos fenólicos
De acordo com a literatura, as propriedades bioativas benéficas do bacupari
estão relacionadas aos compostos 7-epiclusianona, gutiferona-A e fukugentina
(SILVA et al., 2020). O presente estudo foi o primeiro a identificar outros compostos
fenólicos nas farinhas da casca e da semente do bacupari (Tabela 5). Entre os
identificados, os mais proeminentes foram quinina, ácido p-cumárico, ácido m-

cumárico e formononetina, compostos conhecidos por terem vários benefícios para a
saúde humana. Ácido gálico e ácido elágico foram detectados apenas nas amostras
de BSF. Ácido vanílico, ácido o-cumárico, hesperitina e formononetina foram
encontrados tanto nas cascas quanto nas sementes de bacupari. A formononetina,
presente em maior quantidade nas sementes (P>0,05), apresenta atividades
biológicas anticancerígenas, antioxidantes, anti-inflamatórias e cardioprotetoras, além
de efeitos inibitórios contra enzimas (HUR & RAFII, 2000). Todos os compostos
citados acima podem ter contribuído para a atividade antioxidante (Tabela 4) das
amostras analisadas, sugerindo potenciais aplicações para esses coprodutos. Outros
autores relataram altos níveis de atividade antioxidante no bacupari, que foram
atribuídos aos bioflavonóides naturais encontrados na casca (NAVES et al. 2019) e à
7-epiclusianone, que foi isolada do pericarpo do fruto (CARVALHO-SILVA et al. al.
2012).
Table 5: Perfil dos compostos fenólicos das farinhas de casca e semente de bacupari
Ácidos fenólicos e flavonoides (μg/g)
Compostos

UN-BPF

UN-BSF

Ácido gálico

nd

1,64 ± 0,26a

nd

1,64 ± 0,24a

Ácido 3,4- dihidroxibenzoico

10,72 ± 0,21a

nd

10,75 ± 0,24a

nd

Teobromina

6,95 ± 0,83a

nd

6,95 ± 0,82a

nd

Catequina

6,18 ± 0,21a

nd

6,44 ± 0,14a

nd

a

nd

a

RI-BPF

RI-BSF

Ácido 2,4- dihidroxibenzoico

2,82 ± 1,19

nd

2,81 ± 1,08

Ácido vanílico

5,19 ± 0,7a

5,17 ± 0,64a

5,18 ± 0,65a

5,17 ± 0,65a

Teofilina

4,73 ± 0,58a

nd

4,73 ± 0,69a

nd

Quinina

111,01 ± 0,18a

111,34 ± 1,59a

110,52 ± 1,60a

nd

a

Ácido clorogênico

10,69 ± 0,09

nd

nd

nd

Ácido salicílico

1,40 ± 1,64a

nd

1.39 ± 1.46a

nd

Ácido p-cumárico

25,21 ± 0,65a

nd

25,13 ± 0,65a

nd

Ácido m-cumarico

15,79 ± 1,17a

nd

15,79 ± 1,22a

nd

a

a

3,01± 0,35a

Ácido o-cumarico

3,01 ± 0,37

nd

3,03 ± 0,35

Ácido elágico

Nd

9,95 ± 0,06a

nd

nd

Hesperitina

8,21 ± 0,55a

8,21 ± 0,51a

8,21 ± 0,52a

8,21 ± 0,52a

Formononetina

14,39 ± 0,15b

21,26 ± 1,29a

19,07 ± 1,60ab

21,29 ± 1,29a

nd: não detectato
Letras minúsculas iguais na mesma linha não diferem estatisticamente (p> 0,05) de acordo com o teste de
Tukey. UN-BPF: Farinha de casca de bacupari imatura; UN-BSF: Farinha de semente de bacupari imatura;
RI-BPF: Farinha de casca de bacupari madura; RI-BSF: Farinha de semente de bacupari madura

A quinina foi o composto identificado em maiores proporções nas farinhas de
bacupari. A quinina é produzida por polimerização com polifenoloxidases, que reagem
com epicatequina e antocianidinas livres (SPADA et al., 2020). É comumente incluído
em formulações usadas para tratar malária e babesiose. As farinhas obtidas de cascas
imaturas e maduras (UN-BPF e RI-BPF) apresentaram maior concentração de quinina
em relação às suas respectivas farinhas de sementes. O maior teor de quinina
observado na fração casca foi compatível com o comportamento observado no ensaio
antioxidante pelo método FRAP. O ácido p-cumárico é um metabólito vegetal com
propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias (DEY, 2020; GAO et al., 2021)
Compostos semelhantes aos encontrados no bacupari foram relatados para
outras farinhas obtidas de sementes de frutas não convencionais. Exemplos destes
incluem Licania tomentosa, cuja composição inclui ácido cumárico (MEDEIROS et al.,
2020). A farinha de inajá (Maximilia maripa), produzida a partir de outra fruta nativa da
região norte do Brasil, contém ácido gálico, 4-hidroxibenzóico, ácido m-cumárico e
ácido p-cumárico, compostos também encontrados no bacupari (BARBI et al., 2020).
Portanto, o perfil de compostos fenólicos apresentado na Tabela 5 justifica a utilização
das farinhas da casca e da semente de bacupari como componentes de diversos
alimentos, tendo em vista seu importante e comprovado potencial bioativo.
Propriedades morfológicas
Imagens de microscopia eletrônica de varredura (Figura 2) revelam que as
amostras de BSF contêm, entre outros componentes, partículas semelhantes a amido
caracterizadas por grânulos esféricos e ovais que variam em tamanho e possuem
superfícies lisas (SAKHARE et al., 2013). A estrutura do BPF revelada pelas
micrografias é resultado principalmente de fraturas presentes nas membranas dos
tecidos vegetais, que são diferentes daquelas encontradas no BSF. Além dessas
estruturas, as farinhas das sementes, assim como as da casca, apresentavam
morfologia irregular e não uniforme, contendo rachaduras e áreas salientes,

características que podem ser atribuídas à presença de alto percentual de fibras
(Tabela 2) e outros compostos como lipídios e proteínas.

Figura 2: Micrografia de Microscopia Eletrônica de Varredura de farinhas de casca e
sementes de bacupari com aumento de 3000x
Fonte: autoria própria

Difração de Raio-X (DRX)
As amostras de farinha foram submetidas à análise de difração de raios X para
observar seus padrões de cristalinidade (Figura 3). Foram identificados picos de
difração correspondentes a 2θ = 20° para BPF e 18° e 22° para BSF. As farinhas
exibiram um padrão de raios X classificado como uma mistura de polimorfos tipo A e
B, que podem ser classificados como tipo C (GIRALDO-GÓMEZ, RODRÍGUEZBARONA, & SANABRIA-GONZÁLEZ, 2019). Os valores relativos de cristalinidade são
dados na Tabela 6, que mostra que o grau de cristalinidade para as amostras de BPF
é inferior ao das amostras de BSF. Gutiérrez, (2018) sugere que a alta cristalinidade
das farinhas pode estar relacionada ao arranjo molecular paralelo entre as cadeias de
amido, consequência da reação de reticulação.

Figura 3: Padrões de difração de raios-X de farinhas
Tabela 6: Grau de cristalinidade relativa das farinhas de casca e semente de bacupari
Amostras
Grau de cristalinidade relativa (%)
UN-BPF

76,93 ± 0,03d

UN-BSF

79,63 ± 0,05b

RI-BPF

77,81 ± 0,04c

RI-BSF

79,99 ± 0,02a

UN-BPF: Farinha de casca de bacupari imatura; UN-BSF: Farinha de semente de bacupari imatura; RIBPF: Farinha de casca de bacupari madura; RI-BSF: Farinha de semente de bacupari madura

Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier de refletância
difusa (DRIFTS)
Os perfis de FTIR (Figura 4) foram semelhantes para as duas maturações,
havendo diferenças entre as matrizes (BPF e BSF) cujas bandas indicaram picos
específicos, principalmente nas farinhas de sementes. O primeiro intervalo observado
ocorre em todas as amostras entre 3750 e 3325 cm-1, sendo observada maior
intensidade para a amostra BSF. As vibrações nesta região correspondem à
absorbância de grupos livres de hidroxila (O-H) (SILVERSTEIN & WEBSTER 2006).
O segundo pico foi observado para ambas as farinhas na faixa entre 2.400 e 1.800
cm-1. É nesta área que ocorre a leitura da absorbância dos grupos carboxila
esterificados e não esterificados, assim como dos ésteres carbonílicos. Este intervalo
também contém bandas relacionadas aos grupos amida I e amida II, que estão
associados a proteínas (LEÃO et al., 2017).

Figura 4: Espectros FTIR das farinhas
Picos isolados foram observados em aproximadamente 1600 cm -1 para todas
as farinhas. Possivelmente, eles descrevem o conteúdo de água presente nas
amostras. Segundo to (ZHANG et al., 2007), o intervalo entre 1600 e 1300 cm-1 é
atribuído à vibração das moléculas de água presentes nas amostras analisadas.
Embora a região final, que corresponde à faixa entre 1400 e 500 cm -1, tenha
exibido vibrações para todas as amostras, elas foram mais pronunciadas nas
amostras BSF, com picos proeminentes ocorrendo em torno de 1250, 1000, 800, 750
e 600 cm-1. De acordo com Pelissari et al. (2012), é nesta zona que se originam as
vibrações relacionadas a polímeros de carboidratos, ligações COH de moléculas de
amido e materiais formados pela porção cristalina. Isso corrobora os dados obtidos na
análise de DRX (Tabela 6), cujos resultados demonstram cristalinidade acima de 75%
para todas as farinhas. Além disso, os picos observados nas amostras de BSF podem
estar relacionados à presença de amido, confirmando a identificação dos grânulos
observados na análise micrográfica (Figura 2).

Propriedades de pasta
A amostra de farinha de sementes maduras exibiram um pico de viscosidade
mais alto e uma viscosidade final mais baixa, como mostrado na Figura 5. As amostras
de farinha de sementes verdes, por outro lado, exibiram o comportamento oposto. As
propriedades da pasta são influenciadas pelo tamanho do grão e pela relação amilose
/ amilopectina do amido presente nas farinhas (GUTIÉRREZ, 2018). Uma vez que a
viscosidade do amido está relacionada à quantidade de amilopectina presente nas
amostras, as amostras maduras podem conter teores mais elevados de amilopectina.
As amostras imaturas também mostraram uma maior tendência a retrógrado em
comparação com as amostras maduras, possivelmente como resultado de maiores
teores de amilose.

Figura 5: Perfis de RVA de farinhas de sementes de bacupari
As propriedades da pasta da farinha de semente confirmam a presença de
amido, o que foi indicado pela morfologia do amido mostrada nas imagens SEM para
as amostras de BSF (Figura 2) e pelo conteúdo de carboidratos (Tabela 2). Em
aplicações industriais, as amostras de BSF são recomendadas para uso em
formulações que requerem baixa viscosidade. No que diz respeito à aplicabilidade
industrial, as farinhas de sementes maduras podem ser utilizadas para produzir

produtos mais estáveis durante o armazenamento, por serem menos suscetíveis à
retrogradação (GUTIÉRREZ, 2018).
Estabilidade térmica
A análise termogravimétrica é uma importante ferramenta para estudar o
comportamento térmico de alimentos, pois revela o comportamento de componentes
presentes em produtos alimentícios quando submetidos a altas temperaturas. O
presente estudo, portanto, observou o comportamento térmico das farinhas de
bacupari com o objetivo de identificar futuras aplicações em alimentos. A Tabela 7
mostra que tanto as farinhas de casca e sementes de bacupari verdes (UN-BPF, UNBSF, respectivamente) quanto as farinhas de casca e sementes de bacupari maduras
(RI-BPF, RI-BSF, respectivamente) exibiram três eventos principais de perda de
massa. Esses eventos podem estar relacionados à desidratação, degradação de
óleos, carboidratos, proteínas e fibras e oxidação da matéria orgânica, conforme
explicado detalhadamente por Barbi et al. (2020) & Barbi et ai. (2018).
Em conexão com o primeiro evento térmico, todas as amostras exibiram valores
numéricos semelhantes para perda de massa (cerca de 6%). Isso corresponde à
perda de água, cujos valores são mostrados na Tabela 2 para o teor de umidade. Esse
comportamento é de interesse industrial, uma vez que baixos valores de umidade
reduzem o índice de deterioração dos alimentos, estendendo assim sua vida útil
(BARBI et al. 2020).
Como as farinhas de frutas tendem a ser ricas em proteínas, lipídios,
carboidratos e fibras, é difícil identificar a temperatura exata em que ocorre a perda
de massa para cada fração, uma vez que a perda de massa ocorre simultaneamente
para todas as frações. O segundo evento foi atribuído à decomposição dos
componentes acima. A amostra RI-BSF apresentou maior perda de massa
(aproximadamente 64%) em relação às demais farinhas, observação que pode ser
atribuída ao seu maior teor de lipídios, conforme revelado pela análise de composição
aproximada (16%, Tabela 2). Este evento também corresponde à despolimerização
das macromoléculas de carboidratos complexos, que pode estar associada à
presença de amido observada nas imagens de MEV para as amostras de BSF.

Tabela 7. Resultados de TG e DTG de casca e semente de bacupari imaturos e
maduros
Sample
TG results
DTG results
Etapas
Δm/%
ΔT/ºC
Tp/ºC
1°
5.25
29 - 98
63.49
Estabilidade 98-114
2°
53.13
114-392
308.18
UN - BPF
3°
37.46
392-555
496.93
1°
5.84
29 - 76
52.06
Estabilidade 76 - 230
2°
54.14
230 - 392
294.26
UN – BSF
3°
30.82
392 - 566
497.21
1°
5.58
29 – 97
58.95
Estabilidade 97-115
2°
53.60
115 - 265
180.96
RI-BPF
3°
35.48
396 - 568
497.35
1°
6.29
29 - 118
57.22
Estabilidade 118 - 184
2°
64.08
184 - 390
290.22
RI-BSF
3°
26.78
390 - 532
484.28
Δm: Perda de massa (%); ΔT: Faixa de temperatura; Tp: Temperatura de pico.
UN-BPF: Farinha de casca de bacupari imatura; UN-BSF: Farinha de semente de bacupari imatura;
RI-BPF: Farinha de casca de bacupari madura; RI-BSF: Farinha de semente de bacupari madura

O terceiro evento, que ocorreu para todas as amostras de bacupari, pode ser
atribuído à despolimerização de macromoléculas de amido, carbonização e formação
de resíduos minerais fixos da matéria orgânica (BARBI et al. 2020). Observou-se que
todas as amostras de farinha apresentaram grande quantidade de resíduo final, que
variou de 27% a 37% de perda de massa. Esses resultados indicam que as amostras
contêm grande quantidade de impurezas, principalmente fibras, concordando com os
resultados do MEV (Figura 2).
Uma avaliação da faixa de estabilidade das amostras de bacupari revelou que
a faixa de estabilidade das farinhas de sementes imaturas e maduras (UN-BSF e RIBSF) foi maior do que a das farinhas de casca (UN-BPF e RI-BPF). A amostra de
farinha de semente UN-BSF exibiu maior estabilidade térmica do que a amostra RIBSF. Esse comportamento provavelmente foi influenciado pelo teor de lipídios, uma
vez que a farinha verde apresentou uma fração oleosa menor do que a farinha
madura, conforme mostrado na Tabela 1.

Conclusão
As farinhas obtidas a partir dos coprodutos do bacupari podem ser
classificadas tanto como alimentos fontes de proteína quanto alimentos com alto teor
de fibras. Além disso, devido à sua quantidade significativa de compostos fenólicos e
atividade antioxidante, esses produtos podem ser classificados como farinhas com
excelentes propriedades bioativas. No que diz respeito às suas propriedades
tecnológicas, a composição das farinhas obtidas a partir das sementes inclui material
amiláceo, ampliando seu potencial de aplicação ao uso como agente espessante. As
farinhas produzidas a partir das sementes também apresentaram uma ampla faixa de
estabilidade térmica, característica útil para a elaboração de produtos que devem
passar por tratamento térmico. Em resumo, este estudo revelou que as farinhas
produzidas a partir da casca e das sementes do bacupari, que são geradas em grande
quantidade como coprodutos agroindustriais, podem ser utilizadas como ingredientes
alternativos em diversos setores da indústria alimentícia.
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Capítulo IV – Identificação de compostos
bioativos, morfologia e composição nutricional
do pó de polpa de bacupari (Garcinia
brasiliensis (Mart))
Este capítulo faz parte do artigo intitulado “Identification of bioactive
compounds, morphology and nutritional composition of bacupari (Garcinia
brasiliensis (Mart)) pulp powder in two stages of maturation - A short
communication” publicado na revista Food Chemistry.
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CAPÍTULO IV – Identificação de compostos bioativos, morfologia e composição
nutricional do pó de polpa de bacupari (Garcinia brasiliensis (Mart))

Resumo
O desenvolvimento de alimentos em pó tem crescido nos últimos anos, pois esta forma
de produto proporciona estabilidade e facilita o armazenamento. O objetivo foi
desenvolver a polpa do bacupari em pó em dois estágios de maturação e avaliá-los
quanto às suas propriedades físico-químicas, microestruturais, bioativas e
antioxidantes. Os dados mostraram que o a polpa em pó do bacupari pode ser
considerada fonte de fibra (؆16 g.100-1). A polpa imatura pode ser considerada rica
em proteínas, pois possui teor acima de 6 g.100-1. Em relação ao teor de
antioxidantes, verificou-se que o método ABTS apresentou o melhor resultado (> 2400
μmolTE/100g). Pela primeira vez, os compostos bioativos ácido fólico, ácido
transferúlico e ácido sinápico foram identificados nesta fruta. Através da microscopia
eletrônica de varredura, foi possível verificar o alto teor de fibras nas polpas. Portanto,
o uso da polpa do bacupari em pó é uma alternativa para o consumo desta fruta pouco
explorada.
Palavras-chave: novo produto; compostos fenólicos; cromatografia; polpa em pó

Capítulo IV: Identificação de compostos bioativos, morfologia e composição
nutricional do pó de polpa de bacupari (Garcinia brasiliensis (Mart))
Abstract: The development of powdered foods has grown in recent years as this form
of product provides stability and facilitates storage. The objective was to develop a
bacupari pulp powder (BPP) in two stages of maturation and to evaluate them in terms
of their physicochemical, microstructural, bioactive, and antioxidant properties. Data
showed that BPP can be considered sources of fiber (؆16 g.100-1). The immature pulp
can be considered to be rich in protein, as it has content above 6 g.100 -1. Regarding
the antioxidant content, it was found that the ABTS method showed the best result (>
2400 μmol Trolox/100g). For the first time, the bioactive compounds folic acid, transferulic acid, and sinapic acid were identified in this fruit. Through scanning electron
microscopy, it was possible to verify the high fiber content in the pulps. Therefore, the
use of BPP form is an alternative for the consumption of this underexploited fruit.
Keywords: new product; phenolic compounds; chromatography; pulp powder.

Introdução
O Brasil é um dos maiores produtores de frutas do mundo (KIST, SANTOS,
CARVALHO, & BELING, 2019) e, consequentemente, produz coprodutos (casca e
semente). No entanto, uma alta produção de frutas não gera apenas subprodutos. No
campo da fazenda, nos pontos de venda ou durante o processamento, devido à alta
demanda de produção, podem ocorrer perdas pós-colheita devido à perecibilidade e
à falta de padronização dos frutos para serem comercializados ou para entrar na linha
de produção.
Uma alternativa para evitar perdas pós-colheita é utilizar esses produtos para
outros fins. No caso das frutas, é possível preparar farinhas a partir de coprodutos
(MELO, et al., 2021a; RESENDE, FRANCA, & OLIVEIRA, 2019) e também diversos
produtos com sua polpa, como geleias, congeladas ou polpas desidratadas
(MOUNJOUENPOU et al. 2018; UGWUONA; ONWELUZO 2013; ASSIS et al. 2019).
Também é possível obter amidos a partir de farinhas de polpa em pó (PATIÑORODRÍGUEZ et al., 2020). A produção de alimentos em pó na indústria alimentícia
tem crescido, pois confere estabilidade aos produtos e facilita o armazenamento
(PIOVESANA; BUENO & KLAJN, 2013; SANTOS, et al., 2011).
Frutos subexplorados também apresentam problemas em relação às perdas
pós-colheita, uma vez que a comercialização dessas plantas é escassa. Um exemplo
desse tipo de fruta é a fruta bacupari (Garcinia brasiliensis), nativa da região norte do
Brasil. Na literatura é possível verificar que o bacupari é uma planta rica em
propriedades fitoterápicas com potencial para uso na indústria alimentícia,
desempenhando um papel antioxidante graças às suas propriedades bioativas
(MELO, et al., 2021a; MELO, et al., 2021b).
Dados sobre a composição e/ou caracterização da polpa do fruto ainda não
existem na literatura, o que torna esta breve comunicação um material com dados
inéditos sobre esta matéria-prima. A polpa do bacupari corresponde, em média, a 37%
a 40% do peso do fruto. Apesar da baixa produção, a riqueza em compostos bioativos
em outras partes desta fruta já foi comprovada, por isso o estudo de sua polpa é de
extrema importância. Além disso, a população consumidora do local de origem dessa
fruta consome a polpa dessa fruta sem conhecer suas propriedades. A investigação
dessas propriedades e a disseminação desse conhecimento incentivam a produção
em larga escala do bacupari. Diante disso, o objetivo deste capítulo foi obter a polpa

de bacupari em pó em dois estágios de maturação: imaturo e maduro; e avaliá-los
quanto às suas propriedades físico-químicas, microestruturais, bioativas e
antioxidantes.

Material e métodos
Obtenção dos frutos e preparação das polpas em pó
O bacupari foi coletado na cidade de Murutinga do Sul, Estado de São Paulo,
Brasil (20º58'18,1''S 51º16'28,1''W), e classificado de acordo com a cor da casca
(Figura 1) como imaturos (casca verde) e maduros (casca amarela). Após a
classificação, os frutos inteiros foram limpos com solução de hipoclorito de sódio (200
ppm / 10 min) e despolpados manualmente. As polpas foram secas em estufa com
circulação de ar (40ºC / 24 horas) (Nova Ética - HX 400 / 3ND), moídas em moinho de
facas (MA630 / 1, Marconi Ltda., Brasil), peneiradas em Malha 150, e armazenados
em sacos de polietileno de alta densidade, os quais foram lacradas e armazenados
sob refrigeração (6 ° C) até a realização das análises.

Figura 1: Polpas imaturas e maduras do bacupari.

Caracterização das polpas
As propriedades físico-químicas (Umidade, cinzas, proteínas, carboidratos,
lipídeos, fibras), Cor (L*, a*, b*) Compostos fenólicos totais (CFT), Atividade
antioxidante (DPPH, FRAP, ABTS), Cromatografia líquida (UPLC) e Microscopia
eletrônica de varredura (MEV) foram executadas conforme as metodologias descritas
nos capítulos II e III.
Resultados e discussão
Composição aproximada
Pela primeira vez a polpa de bacupari foi estudada. O uso desse fruto para
alimentação só foi relatado quando utilizado para produzir farinha a partir de sua casca
e semente (MELO et al., 2021a), fruto deste estudo. Assim como as demais partes
deste fruto (casca e semente), a composição centesimal do pó de polpa de bacupari
mostra esta amostra como potencial fonte de fibra (؆16 g.100-1) e apenas a polpa
imatura como potencial fonte de proteína (> 6 g.100-1) (TABELA 1). O teor de proteína
foi semelhante ao pó de polpa de buriti (6,20 g.100-1) avaliado por RESENDE et al.,
(2019). Pela concentração de fibras, pode-se dizer que a polpa de bacupari em pó
possui alto teor de fibra alimentar, uma vez que a quantidade identificada atende aos
critérios aprovados na legislação brasileira para este componente, que deve ser
superior a 6 g.100-1 (BRASIL, 2020).
Tabela 1: Composição aproximada da polpa de bacupari em pó
Composição

Polpa imatura

Polpa madura

Umidade

11,96 ± 0,58b

13,15 ± 0,11a

Cinzas

2,14 ± 0,05a

1,24 ± 0,04b

Lipídeos

1,45 ± 0,13a

1,17 ± 0,08b

Proteínas

6,27 ± 0,12a

5,05 ± 0,35b

Fibras

16,05 ± 0,08a

16,13 ± 0,14a

Carboidratos

62,11 ± 0,30b

63,24 ± 0,12a

aproximada (g.100-1)

Letras iguais na mesma linha não diferem estatisticamente (p>0,05) de acordo com o teste de Tukey.

Ambas as polpas apresentaram umidade abaixo do valor máximo estabelecido
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (BRASIL, 2020), que é de 15
g.100g-1; um fator importante para a estabilidade durante o armazenamento.
Comparando o teor de lipídios das farinhas de bacupari feitas de casca e semente,
que variou de 5,49 a 15,61 g.100 g-1, a polpa em pó apresentou baixa proporção de
lipídios (1,41 g .100 g-1 para o fruto imaturo e 1,17 g .100 g-1 para o fruto maduro).
Cor
A Tabela 2 mostra que as polpas imaturas apresentaram uma cor mais clara,
conforme mostrado na Figura 1. Os dados de luminosidade (L*), que variaram do mais
claro (+) ao mais escuro (-), confirmaram essa informação, pois a polpa imatura
apresentou valor superior (60,54) quando comparada à polpa madura (54,58). Para
os valores de cromaticidade a* e b*, as polpas imaturas apresentaram valor inferior às
maduras. Embora a polpa in natura seja clara, a temperatura aplicada durante a etapa
de secagem das amostras pode ter causado um processo de escurecimento como
observado na coloração das polpas em pó. Além disso, a colorimetria pode ser
indicativa da presença de alguns pigmentos, cuja manifestação varia entre tons de
amarelo, laranja ou vermelho. Esses compostos são responsáveis pela resposta
bioativa no corpo humano, contribuindo favoravelmente para a nossa saúde
(RODRIGUEZ-AMAYA; KIMUBA & AMAYA-FARFAN, 2008).
Tabela 2: Cor da polpa de bacupari em pó.
Cor

Polpa imatura

Polpa madura

L*

60,54 ± 0,01a

54,58 ± 0,13b

a*

13,88 ± 0,01b

16,54 ± 0,04a

b*

30,73 ± 0,05b

33,13 ± 0,06a

Letras iguais na mesma linha não diferem estatisticamente (p>0,05) de acordo com o teste de Tukey.

Atividade antioxidante
Na literatura atual é possível encontrar apenas relatos sobre teor de fenólicos
e atividade antioxidante para casca e semente desta fruta, seja para farinha
(anteriormente relatado) ou extratos. Esses coprodutos são potencialmente ricos em
compostos bioativos com propriedades antioxidantes. No entanto, as polpas também
possuem essa característica, principalmente a polpa imatura, como visto na Tabela 3.

Esse resultado se deve ao alto teor de metabólitos secundários produzidos nesta fase
de maturação, que são utilizados na defesa de plantas jovens (DAMODARAN;
PARKIN ; FENNEMA 2010).

Tabela 3: Capacidade antioxidante da polpa do bacupari em pó.
Amostras

CFT

FRAP

ABTS

DPPH

(mg AG/100g)

(μmol Trolox/100g)

(μmol Trolox/100g)

(μmol
Trolox/100g)

Polpa imatura

826,58 ± 1,51a

682,74 ± 1,69a

2448,68 ± 1,71a

928,19 ± 1,07a

Polpa madura

825,97 ± 0,08b

594,33 ± 1,78b

2386,68 ± 2,49b

892,15 ± 0,01a

Letras minúsculas iguais em uma mesma coluna não diferem estatisticamente (p> 0,05)
de acordo com o teste de Tukey.
Comparando a casca e a semente discutidos no capítulo anterior com a polpa,
esta última apresenta capacidade antioxidante semelhante à da casca e da semente.
A atividade antioxidante verificada pela captura do radical ABTS apresentou os
maiores valores em relação aos demais ensaios. Nos ensaios antioxidantes,
observou-se maior capacidade antioxidante para o pó da polpa do fruto imaturo com
redução de 0,61 mg AG/100g, 88,41 μmol Trolox/100g, 62 μmol Trolox/100g e 36,04
μmol Trolox/100g para os valores de CFT, FRAP, ABTS e DPPH, respectivamente,
entre frutos imaturos e maduros.
Ao comparar o teor de CFT das polpas de bacupari em pó com o pó de polpa
de laranja obtido por PACHECO et al., (2020), foi possível verificar um valor de 590
AG/100g, inferior ao obtido da farinha de polpa de bacupari (826,58 AG/100g – fruto
imaturo e 825,97 AG/100g – fruto maduro). Os dados mostraram o potencial do pó da
polpa do bacupari como antioxidante viável para uso na indústria alimentícia, portanto,
agregando valor a essa fruta pouco explorada.
Quantificação dos compostos fenólicos
Quanto à identificação dos compostos fenólicos, as polpas imaturas
apresentaramm 16, dentre os 17 compostos estudados, enquanto a polpa madura
apresentou apenas 13 (Tabela 4). A quantidade de compostos identificados no estado
imaturo corrobora a quantificação de compostos fenólicos totais apresentada
anteriormente.

Tabela 4: Perfil dos compostos fenólicos do pó da polpa de Bacupari

Molecular

Detection

Phenolic acids and flavonoids (μg/g)

Formula

limit (ng/g)

Unripe pulp

Ripe pulp

3,4- ácido dihidroxibenzóico C16H24O4

3,57

10,75 ± 0,24a

10,75 ± 0,25a

Teobromina

C7H8N4O2

24,28

6,94 ± 0,82a

6,95 ± 0,82a

Catequina

C15H14O6

86,56

nd

6,15 ± 0,14a

ácido vanílico

C8H8O4

17,80

5,18 ± 0,64a

5,19 ± 0,65a

Teofilina

C8H8O4

13,28

4,73 ± 0,69a

4,73 ± 0,69a

Quinina

C20H24N2O2 1610,29

110,64 ± 0,25a

111,04 ± 0,17a

Ácido clorogênico

C16H18O9

11,22

10,73 ± 0,09a

nd

Ácido salicílico

C7H6O3

17,24

1,39 ± 1,66a

1,41 ± 1,68a

Ácido fólico

C19H19N7O6 313,59

0,70 ± 0,42a

2,08 ± 0,42a

ácido p-cumárico

C9H8O3

4,52

25,21 ± 0,65a

25,21 ± 0,65a

ácido m-cumárico

C9H8O3

4,94

15,35 ± 0,19a

15,79 ± 0,20a

o-ácido cumárico

C9H8O3

10,90

2,48 ± 0,35a

nd

Ácido transferúlico

C10H10O4

3,33

3,60 ± 2,27a

nd

Ácido Sinápico

C11H12O5

6,86

11,07 ± 0,09a

nd

Ácido elágico

C14H6O8

22,21

9,95 ± 0,07a

9,95 ± 0,06a

Hespertina

C16H14O6

42,21

7,00 ± 0,50a

8,21 ± 0,52a

Formononetina

C16H12O4

64,44

19,05 ± 0,44a

19,06 ± 0,46a

Compounds

nd: not detected.
Equal lowercase letters in the same column do not differ statistically (p> 0.05) according to Tukey's
test.
Pela primeira vez, os ácidos fólico, trans ferúlico e sinápico foram detectados
para esta o bacupari. Ácido transferúlico e ácido sinápico estiveram presentes apenas
em frutos imaturos. O ácido fólico está presente em ambos os estágios de maturação;
no entanto, a polpa imatura apresenta menor teor (0,70 μg/g -1) quando comparada à
polpa madura (2,08 μg/g-1). A catequina, já identificada nas farinhas de casca e
semente deste fruto (capítulo III) só foi encontrada em polpas maduras.
Quinina, ácido p-cumárico e formononetina foram os compostos bioativos com
maior teor encontrados nas polpas de bacupari (Figura 2). Dentre os compostos
estudados, o principal componente identificado foi o quinino, com 110,66 μg/g -1 para
polpa imatura e 110,66 μg/g-1 para polpa madura. Esses valores corroboram o teor de

quinina encontrado na farinha da casca e semente desse fruto, apresentados no
capítulo anterior. A quinina também foi encontrada como composto majoritário na
semente de outro fruto deste gênero, o fruto achachairu (Garcinia humilis) (IKEDA, et
al., 2021), entretanto, não há dados disponíveis sobre a quinina para esta polpa. A
quinina tem uma propriedade bioativa contra a malária (SIKORA et al., 2019).
Em relação a outros estudos verificados em frutas, a polpa de bacupari
apresentou alta concentração de compostos bioativos em relação ao extrato
metanólico da polpa de bacaba, cujos valores de ácido vanílico, ácido clorogênico e
ácido p-cumárico foram 0,88 μg/g-1, 0,79 μg /g-1 e 0,56 μg/g-1, respectivamente (Barros
et al, 2017), inferiores aos encontrados neste estudo (Tabela 4). A quantificação do
ácido p-cumárico da polpa de bacupari também foi superior à encontrada nos extratos
metanólicos das polpas de araça-boi (0,47 μg/g-1) e achachairu (0,95 μg/g-1), conforme
observado por Barros et al (2017).
O ácido p-cumárico foi o segundo maior composto encontrado no bacupari (؆
25 μg/g-1), e possui atividade anti-inflamatória comprovada (DEY, 2020). Além da
quinina e da p-cumárica, a formononetina também se mostrou um importante
componente da polpa do bacupari (؆ 19 μg/g-1), e possui atividade anticancerígena
(ONG, et al., 2019; TAY, KAI-CHING et al. al., 2019).
Propriedades morfológicas
A Figura 2 mostra a morfologia do pó de polpa de bacupari em diferentes
ampliações (3.000 e 4.500 vezes). Foi possível verificar partículas multiformes com
aspecto fibroso e enrugado em ambas as amostras. Essa aparência fibrosa em sua
estrutura confirma o alto teor fibroso descrito na Tabela 1. Há uma mudança na
integridade estrutural dos componentes dessa polpa entre as polpas imaturas e
maduras. A estrutura estriada e sulcada, segundo FREITAS et al. (2015) representa
a pectina. Nesse sentido, sugere-se que a polpa em pó desta fruta pode ser rica em
pectina, proporcionando diferentes aplicações deste produto, principalmente na
indústria alimentícia (CHRISTIAENS et al, 2016).

Figura 2: Micrografias de microscopia eletrônica de varredura do pó de polpa
de bacupari: (A) ampliação de 3000x (B) ampliação de 4500x

Conclusão
A utilização da polpa de bacupari em pó representa uma alternativa de
consumo deste fruto pouco explorado. Os pós de polpa de bacupari, em ambos os
estágios de maturação, têm potencial para serem utilizados como fontes de fibras e
antioxidantes naturais em alimentos, principalmente a polpa imatura, devido ao alto
teor identificado. Recomendamos este material para diversos usos na indústria e
mercado local como sucos, geleias e iogurtes. Este estudo identificou compostos
funcionais e de alto valor nutricional na polpa de bacupari, cujo estudo científico ainda
é escasso. Portanto, foi possível verificar uma rica oportunidade para futuras
pesquisas sobre a aplicação desta polpa no setor alimentício, visando agregar valor
neste segmento e nesta frutífera matriz.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
x

O bacupari como fruto brasileiro subexplorado, surge neste estudo como uma
matéria-prima com potencial para produção de amidos, farinhas e ingrediente com
potencial para diversos produtos alimentícios;

x

A semente do bacupari pode ser utilizada como matéria-prima para o isolamento
de um amido não convencional que apresenta potencial como antioxidante e
material bioativo com importantes propriedades recomendadas para inserção na
indústria alimentícia com uso em espessantes industriais, gelificantes e produtos
cárneos, além das principais macromoléculas de filmes biodegradáveis e
comestíveis;

x

Os subprodutos gerados durante a extração do material amiláceo podem ser úteis
para aplicação na forma de farinhas viáveis na indústria alimentícia, bem como
para o desenvolvimento de novos produtos com o objetivo de melhorar as
características mecânicas das embalagens devido à seu alto teor de fibras e como
fonte de proteína para ração animal ou farinhas de alimentos não convencionais;

x

As farinhas obtidas a partir dos coprodutos do bacupari podem ser classificadas
tanto como ingrediente fonte proteína e fibras. Além disso, devido à sua quantidade
de compostos fenólicos e atividade antioxidante, esses produtos podem ser
classificados como farinhas com excelentes propriedades bioativas;

x

As farinhas produzidas a partir das sementes também apresentaram uma ampla
faixa de estabilidade térmica, característica útil para a elaboração de produtos que
devem passar por tratamento térmico;

x

As farinhas produzidas a partir da casca e das sementes do bacupari, que são
geradas em grande quantidade como coprodutos agroindustriais, podem ser
utilizadas como ingredientes alternativos em diversos setores da indústria
alimentícia;

x

A utilização da polpa de bacupari em pó representa uma alternativa de consumo
deste fruto pouco explorado.
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