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RESUMO 

 

Esse trabalho teve como objetivo realizar o estudo de pré-tratamentos com solução de etanol, 

ácido cítrico e enzimáticas na cinética da secagem convectiva da beterraba a 60ºC e avaliar os 

impactos destes pré-tratamentos na cor, teor de betalaínas e estrutura celular. Para o pré-

tratamento com etanol foi utilizada sua forma de comercialização com concentração de 92,8ºGL 

realizado por um período de 30 minutos a temperatura ambiente. Esse tempo de pré-tratamento 

foi definido com base em testes preliminares, onde para um período de uma hora, foram 

observadas alterações e lixiviação da amostra. A desidratação osmótica e o tratamento 

enzimático foram realizados por um período de uma hora a temperatura ambiente com ácido 

cítrico a 4% e enzimas Pectinex Ultra SP-L® e Celluclast 1.5L® na concentração final de 

4,5mL de enzima para 45g de beterraba. O processo de secagem foi realizado em um 

desidratador convectivo, e as amostras com pré-tratamento, in natura e controle (imersas 

apenas em água) foram avaliadas em dias diferentes, utilizando sempre a mesma posição de 

bandeja do secador. O controle em água, foi realizado com o objetivo de conseguir avaliar com 

clareza o efeito dos pré-tratamentos. Para a avaliação da cinética de secagem foram utilizados 

cinco modelos matemáticos semi-teóricos e seu desempenho estatístico foi avaliado com base 

no coeficiente de correlação, qui-quadrado, erro padrão médio e critério de Informação de 

Akaike. Para as amostras desidratadas, os parâmetros de qualidade foram avaliados em 

duplicata de dois experimentos independentes e comparados por análise de variância (ANOVA) 

e posterior teste de Tukey com diferenças consideradas significativas a um nível de confiança 

de 95%. Para a cor os parâmetros medidos foram L*, a*, b*, cromaticidade (C*) e o ângulo 

Hue (hue). A diferença de cor (ΔE) foi calculada em relação às amostras in natura sem 

tratamento desidratada. A extração e análise das betalaínas foi realizada conforme metodologia 

de referência, resultando na quantificação de betaxantinas e betacianinas. Análise de 

microscopia eletrônica de varredura foi realizada em equipamento apropriado. Os resultados 

dos pré-tratamentos enzimáticos foram avaliados de forma separada aos demais tratamentos, 

tendo em vista seu comportamento diferente. Em todos os tratamentos, o Modelo de Page 

Modificado foi considerado o mais satisfatório. O pré-tratamento com etanol apresentou a 

maior cinética de secagem. Os pré-tratamentos não influenciaram no teor de compostos 

bioativos. Pré-tratamentos com etanol e ácido cítrico influenciaram no parâmetro a*, já as 

enzimas interferiram nos parâmetros de luminosidade, amarelamento e vermelhidão. Para todos 

os tratamentos, houveram modificações na estrutura celular das beterrabas desidratadas. 

 

Palavras-chaves: Beterraba. Secagem convectiva. Pré-tratamentos. Cinética de secagem. 

Qualidade.  

          

       

      

     

    

   

 

    

   



 

 

ABSTRACT 

 

I wrote my thesis to accomplish the study of pretreatments with ethanol solution, citric acid and 

enzymatic tests on the kinetics of convective drying of beet at 60ºC and to evaluate the results 

of pre-treatments in terms of color, betalain content and structure. For the pretreatment with 

ethanol, was used the type with a concentration of 92.8ºGL accomplished during 30 minutes at 

room temperature. This pretreatment time was defined on preliminary tests, for a period of one 

hour, alterations and leaching of the sample were observed. Osmotic dehydration and enzymatic 

treatment were carried out for a period of one hour at room temperature with 4% citric acid and 

Pectinex Ultra SP-L® and Celluclast 1.5L® enzymes at a final concentration of 4.5mL of 

enzyme for 45g of beet. The drying process was carried out in a convective dehydrator, and 

samples with pre-treatment, in natura and control (immersed only in water) were evaluated on 

different days, always using the same position of the dryer tray. The control in water was carried 

out with the objective of being able to clearly evaluate the effect of the pre-treatments. To 

evaluate the drying kinetics, five semi-theoretical mathematical models were used and their 

statistical performance was evaluated based on the correlation coefficient, chi-square, mean 

standard error and Akaike's Information criterion. For the dehydrated samples, the quality 

parameters were evaluated in duplicate of two independent experiments and compared by 

analysis of variance (ANOVA) and subsequent Tukey test with differences considered 

significant at a confidence level of 95%. For color, the parameters measured were L*, a*, b*, 

chromaticity (C*) and Hue angle (hue). The color difference (ΔE) was calculated in relation to 

in natura samples without dehydrated treatment. The extraction and analysis of betalains was 

performed according to the reference methodology, resulting in the quantification of beta 

xanthines and betacyanins. Microscopy analysis was performed using appropriate equipment. 

The results of the enzymatic pretreatments were evaluated separately from the other treatments, 

in view of their different behavior. In all treatments, the Modified Page Model was considered 

the most satisfactory. Pretreatment with ethanol showed the highest drying kinetics.The 

pretreatments didn´t influence the content of bioactive compounds. Pretreatments with ethanol 

and citric acid influenced the a* parameter, while the enzymes interfered with the parameters 

of luminosity, yellowness and redness. For all treatments, there were changes in the cellular 

structure of dehydrated beets. 

 

Keywords: Beet. Convective drying. Pretreatments. Drying kinetics. Quality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A beterraba (Beta vulgaris L.) pertence à família Chenopodiaceae, é um vegetal de valor 

nutritivo, tendo em vista que possui alto teor de compostos bioativos com atividade antioxidante 

como as antocianinas e compostos fenólicos, minerais como sódio, potássio e cálcio e também 

é fonte de fibra (PACIULLI et al., 2016). No ano de 2018, a produção global aproximada desse 

vegetal foi de 257,49 milhões de toneladas (CHHIKARA et al., 2019), seu consumo ocorre 

principalmente pelas raízes, mas outras partes do vegetal como as folhas, também podem ser 

aproveitadas. A beterraba possui altos teores de polifenóis e de betalaínas. A betalaína é seu 

principal pigmento, são nitrogenadas e solúveis em água. As betacianinas e betaxantinas são 

duas categorias de betalaínas mais conhecidas, de coloração vermelho-violeta e amarelo-laranja 

respectivamente. Betaxantinas em amostra de peso úmido, estão presentes em 200 e 1400mg/kg 

e as betacianinas entre 400 e 2100 mg/kg (NINFALI; ANGELINO, 2013; PACIULLI et al., 

2016).  

Além de in natura, a beterraba pode ser consumida de várias formas: em conserva, 

snack, suco e farinha.  

Essas formas de consumo, facilitam o seu armazenamento e aumentam o shelf life. Para 

alguns desses processos, é necessário realizar a desidratação do vegetal. Desta forma, a secagem 

convectiva ainda é amplamente utilizada, sendo mais de 85% dos secadores na indústria 

convectivos (MOSES et al., 2014; ZAREIN; SAMADI; GHOBADIAN, 2015), pois possuem 

uma estrutura e operação simples e relativamente um baixo custo de processamento (WANG 

et al., 2019a). Entretanto é uma operação longa e de altos gastos energéticos, dependendo do 

tempo de duração e condições, são prejudiciais para a qualidade nutricional e físico-química 

dos alimentos (ROJAS; AUGUSTO, 2018a; WANG et al., 2017). A partir disso, a avaliação de 

novas tecnologias de pré-tratamentos para secagem vem sendo considerada (CUNHA et al., 

2020; LLAVATA et al., 2020). A utilização de altas pressões, campos elétricos pulsados, 

ultrassom, etanol e desidratação osmótica mesmo não envolvendo altas temperaturas ou 

pressões demonstram reduzir o tempo de secagem, melhorar a qualidade final dos alimentos e 

reduzir o consumo de energia (LLAVATA et al., 2020). O etanol como pré-tratamento além de 

uma simples aplicação, promove alterações estruturais na espessura da parede celular, 

mecanismos físicos no alimento como efeito Marangoni (transferência de massa ocasionada 

pelo gradiente de tensão superficial entre dois líquidos de tensão superficial diferentes) 

(ARRUDA, 2021; ROJAS; AUGUSTO, 2018b), e saída de ar intracelular que intensificam e 

potencializam a secagem (CARVALHO et al., 2021; ROJAS; AUGUSTO, 2018b). O uso de 
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etanol como pré-tratamento vem sendo amplamente utilizado com o intuito de otimizar os 

processos de secagem como para a secagem de espuma de pitaya (ARAÚJO et al., 2022), 

abóbora (ROJAS; SILVEIRA; AUGUSTO, 2019), banana (CORRÊA et al., 2012), guaco 

(SILVA et al., 2018a), melão (CUNHA et al., 2020) e cenoura (SANTOS et al., 2021). 

Além do etanol, outros pré-tratamentos como a desidratação osmótica também podem 

ser utilizados para aumentar a taxa de transferência de massa e reduzir o tempo de secagem. O 

ácido cítrico é uma opção para esse tipo de tratamento, pois diminui alterações indesejadas na 

textura e coloração e reduz o tempo de desidratação, tendo em vista que provoca um 

relaxamento na estrutura do tecido vegetal. Com isso, é possível obter um alimento desidratado 

com boas características de qualidade. Trabalhos utilizando o ácido cítrico como tratamento 

osmótico podem ser observados para secagem da batata doce (SINGH et al., 2006; XIAO et al., 

2009) cenoura (HIRANVARACHAT; DEVAHASTIN; CHIEWCHAN, 2011), tomate 

(DOYMAZ; OZDEMIR, 2014) e maçã (ZHU; PAN; MCHUGH, 2007). 

Estudos com outras possibilidades de pré-tratamentos ainda são escassos na literatura, 

apesar de potencialmente apresentarem condições de uma mais rápida remoção de água dos 

alimentos quando expostos a temperaturas de secagem. A exemplo, pode-se citar o uso de 

enzimas com capacidade de degradar celulose, hemicelulose ou pectina, comunmente utilizadas 

para aumentar a extração de sucos em indústrias de bebidas, que comprovadamente agem no 

aumento da permeabilidade do tecido vegetal para maior remoção de suco. Esse efeito tem 

grande potencial de aumentar a velocidade de secagem de alimentos, apesar de ainda não termos 

encontrado na literatura em nossas pesquisas. 

Enzimas com atividade de celulase e pectinase são amplamente utilizadas no 

processamento de vegetais e frutas. As que possuem capacidade de maceração, hidrolisam os 

componentes da parede celular e a pectina solúvel, atuam na extração e no amolecimento de 

tecido vegetal (SHARMA; PATEL; SHARMA, 2017). 

O produto comercial Celluclast 1.5L® da Novozymes á aplicada em processos para 

quebrar compostos celulósicos em açúcares fermentáveis, promovendo a diminuição da 

viscosidade de substratos solúveis de celulose e a celulose em outros açúcares (glicose e 

celobiose) e polímeros de glicose maiores (CHONG; WONG, 2015; SHAVAKHI; CHAI; 

GHAZALI, 2021). Já a Pectinex Ultra SP-L® também da Novozymes, devido a sua alta 

atividade de pectinase é aplicada para quebrar a pectina, diminuir a viscosidade e clarificação 

de vegetais e frutas (NUR’ALIAA; SITI MAZLINA; TAIP, 2011; SHAVAKHI; CHAI; 

GHAZALI, 2021).  
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Tendo em vista a grande relevância da secagem convectiva para os processos industriais, 

se faz necessário sua avaliação. Desta forma, esse estudo, tem como objetivo avaliar o impacto 

do uso soluções enzimáticas, etanol e de ácido cítrico como pré-tratamento na cinética de 

secagem da beterraba e avaliar o impacto nos parâmetros de qualidade como: cor e betalaínas 

e também possíveis alterações na estrutura celular. 

Os resultados encontrados poderão corroborar para o entendimento dos pré-tratamentos 

para processos de secagem e auxiliar na projeção de condições apropriadas da mesma. 
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2 OBJETIVO 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar tecnologias emergentes como pré-tratamentos para 

secagem de beterraba. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Tendo em vista o objetivo geral, os objetivos específicos foram: 

● Avaliar o etanol, ácido cítrico e as enzimas comerciais Pectinex Ultra SP
® e Celluclast 

1.5L
® como pré-tratamentos para acelerar o processo de secagem de beterraba; 

● Realizar a secagem convectiva da beterraba a 60ºC; 

● Validar os dados experimentais através da modelagem matemática da cinética de 

secagem para validação dos dados experimentais aplicando cinco modelos matemáticos 

semi-empíricos; 

● Compreender os impactos dos pré-tratamentos nas características físico-químicas e 

estruturais na beterraba pré-tratada desidratada.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 BETERRABA  

 

A beterraba é uma das hortaliças mais produzidas no Brasil, de acordo com o Censo 

Agropecuário realizado em 2017, a produção foi de 134.969 toneladas (IBGE, 2017), sendo 

São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Bahia e Goiás os principais estados produtores, representando 

87% do total comercializado (CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA 

APLICADA, 2018). É considerada um vegetal de alto valor nutritivo (PACIULLI et al., 2016; 

SOQUETTA et al., 2018). Sua composição centesimal em base úmida é apresentada na Tabela 

1. 

 

Tabela 1 - Composição centesimal em 100g beterraba crua 

Proteína 

(g) 

Lipídeos 

(g) 

Carboidrato 

(g) 

Fibra 

alimentar 

(g) 

Cinzas 

(g) 

Cálcio 

(mg) 

Magnésio 

(mg) 

1,9 0,1 11,1 3,4 0,9 18 24 

Fonte: Adaptado de Universidade Estadual de Campinas (2011). 

 

Além de ter importantes características de composição centesimal, a beterraba é 

considerada um alimento funcional por possuir em sua composição diferentes tipos de 

vitaminas (tiamina, vitamina E, B6, K e C), minerais (ferro, potássio, zinco e selênio) 

(CHHIKARA et al., 2019), carotenoides (NINFALI; ANGELINO, 2013), flavonoides, 

polifenóis (LIDDER; WEBB, 2013) e betalaínas (GULDIKEN et al., 2016). 

As betalaínas apresentam propriedades devido a sua capacidade antioxidante 

(ESCRIBANO et al., 2017; POLTURAK; AHARONI, 2018) e antiinflamatória (CLIFFORD 

et al., 2015; GANDIA-HERRERO; ESCRIBANO; GARCIA-CARMONA, 2016; KHAN 

2016; POLTURAK; AHARONI, 2018). São pigmentos nitrogenados e solúveis em água. 

Calor, luminosidade e oxigênio são fatores que podem interferir na sua estabilidade. Os 

principais componentes das betalaínas são as betaxantinas e as betacianinas. As betaxantinas 

apresentam coloração amarelo-laranja e absorção máxima em 480nm, já as betacianinas são 

vermelho-violeta com absorção máxima de 538nm e incluem as prebetaninas, isobetanina e 



15 

 

betanina. Outros pigmentos presentes na beterraba são a vulgaxantina I e II e indicaxantina 

(RAVICHANDRAN et al., 2013).  

Frente aos aspectos de saudabilidade e funcionalidade da beterraba, a betalaína é 

amplamente aplicada como corante natural em diferentes tipos de alimentos: biscoitos 

(AMNAH et al., 2013), iogurtes (DABIJA et al., 2019), sorvetes (OZTURK; DOGAN; SAID, 

2014) e salsichas de frango (ZIELINSKA-PRZYJEMSKA et al., 2012). Devido ao baixo shelf 

life do vegetal in natura, formas alternativas de consumo através da desidratação como a farinha 

e chips vêm sendo propostas (VASCONCELLOS et al., 2016).  

 

3.2 SECAGEM 

 

A secagem é uma operação unitária onde há emprego de calor em condições controladas 

a fim de retirar a maior quantidade de água presente nos alimentos. Algumas outras operações 

também podem ser utilizadas para remover água dos alimentos como: evaporação, fritura, 

liofilização, concentração por membranas entre outros (FELLOWS, 2007). Dentre as diferentes 

operações, a secagem convectiva é a técnica convencionalmente utilizada para a secagem 

industrial (ONWUDE; HASHIM; CHEN, 2016). Sistemas convectivos de secagem 

representam mais de 85% dos secadores utilizados na indústria (MOSES et al., 2014).   

A secagem convectiva é uma operação unitária de remoção de umidade onde ocorre de 

forma simultânea transferência de massa e de calor (BEZERRA et al., 2015). Uma quantidade 

do material a ser desidratado em pedaços ou fatiado é submetido a uma corrente de ar quente 

perpendicular ou paralela ao leito dos sólidos (NICOLETI, 2005). Através de uma corrente de 

ar quente o calor é conduzido para o alimento, a energia é transferida para a superfície do 

alimento por convecção e em seguida, é transferida no interior do produto por convecção ou 

difusão, de acordo com a sua estrutura (BEZERRA et al., 2015; CASTRO; MAYORGA; 

MORENO, 2018; GARCÍA-ALVARADO; PACHECO-AGUIRRE; RUIZ-LÓPEZ, 2014). A 

umidade da superfície do produto é transferida para o ar por convecção como vapor de água 

(CASTRO; MAYORGA; MORENO, 2018).  

As mudanças de transferências de massa e calor que ocorrem ao longo do processo de 

secagem, são divididas em três diferentes períodos: período de indução, de taxa constante e taxa 

decrescente, conforme Figura 1. 
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Figura 1 - Curvas do comportamento da umidade, temperatura e taxa de secagem de 

alimentos 

 

Fonte: Oliveira (2009). 

 

Para as curvas representadas pelas letras a, b e c, elas correspondem aos períodos de: 

Curvas a: redução na quantidade de água do alimento ao longo da desidratação. Teor de 

umidade do alimento, quanto ao avanço do tempo de secagem. Para obter essa curva, o produto 

é pesado ao longo da desidratação em uma certa condição. Curva b: velocidade de secagem do 

alimento, ou seja, mudança na quantidade de umidade do alimento por tempo. Curva c: 

alterações da temperatura do alimento ao longo da secagem. Alteração da temperatura do 

alimento, quanto ao avanço do tempo, para obter essa curva, a temperatura do alimento é 

medida durante a secagem.  

Para as regiões 0, 1 e 2, são observados os períodos de indução, taxa constante e taxa 

decrescente. Região 0 ou indução: a pressão parcial de vapor da água na parte superior do 

produto é fraca e o alimento é menos quente que o ar, logo, a velocidade de secagem e a 

transferência de massa também são fracas. O alimento vai se adaptando as condições de 

secagem, ocorrendo um aumento gradativo da temperatura e da pressão de vapor de água. O 

aumento da temperatura ocorre até que as transferências de calor e de massa sejam iguais. 

Região 1 ou taxa constante: dentro do alimento ainda há à disposição uma grande quantidade 

de água. A água que evapora é água livre, e a pressão de vapor de água na superfície é contínua 

e equivalente a pressão de vapor de água pura a temperatura do produto. As transferências de 

calor e massa são correspondentes, e a velocidade de secagem é constante. Enquanto a saída de 
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água do interior até a superfície do alimento seja o bastante para acompanhar a perda por 

evaporação de água na superfície, este período prossegue. Em materiais biológicos é incomum 

ocorrer este período. 

Região 2 ou taxa decrescente: ocorre uma redução da disponibilidade de água na 

superfície do alimento e com isso, redução da velocidade de secagem. A troca de calor não é 

mais suprida, ocorrendo um aumento da temperatura do produto e há uma tendência ao 

equilíbrio com a temperatura do ar. Ao término desse período, o alimento se encontra em 

equilíbrio com o ar e a velocidade de secagem é nula (OLIVEIRA, 2009; PARK et al., 2014). 

A taxa de secagem e as características do produto desidratado dependem de fatores 

internos e externos à secagem. As condições internas estão relacionadas com as propriedades 

do alimento como: espessura, estrutura, formato e geometria. E as externas: velocidade, 

umidade e temperatura do ar. Alguns fatores como variação biológica, estrutura e diferentes 

tipos de fenômenos de transporte tornam a desidratação um processo complexo (CASTRO; 

MAYORGA; MORENO, 2018). 

A modelagem matemática é amplamente utilizada para explicar o processo de secagem 

e atingir condições de operação adequada por meio da otimização (CASTRO; MAYORGA; 

MORENO, 2018). Para a secagem de alimentos a modelagem matemática é utilizada para 

predizer o comportamento da operação (WANG; CHEN; MUJUMDAR, 2007). Tendo em vista 

a dificuldade de avaliar determinados aspectos no decorrer da operação de desidratação, 

modelos matemáticos podem ser aplicados para representar a distribuição de variáveis como: 

umidade, velocidade e temperatura (DEFRAEYE, 2017). Os modelos matemáticos também 

podem ser utilizados para otimização e controle de processo, projeto e análise de desempenho 

dos secadores (CASTRO; MAYORGA; MORENO, 2018). Na Tabela 2, são apresentados os 

modelos semi-empíricos, os quais são amplamente aplicados para descrever a cinética de 

secagem dos alimentos 
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Tabela 2 - Equações matemáticas avaliadas para modelar o comportamento de secagem de 

fatias de beterraba 

Modelo Equação Referência Nº Equação 

Lewis ( )ktMR −= exp  
Bruce (1985) (1) 

Henderson e Pabis ( )ktaMR −= exp  
Henderson e Pabis 

(1961) 

(2) 

Page ( )nktMR −= exp  
Page (1949) (3) 

Modified Page 
))(exp( nktMR −=  

White, Ross e 

Poneleite (1981) 

(4) 

Logarithmic 
c)ktexp(aMR +−=  

Togrul e Pehlivan 

(2002) 

(5) 

Fonte: Autora (2022). 

 

Nas equações, MR é o adimensional de umidade, k é a constante de secagem, que indica 

a rapidez com que a redução da umidade ocorre, onde quanto maior valor de k, mais rápida 

acontece a secagem; t é o tempo de processamento; n é uma constante de ajuste das curvas de 

secagem dos modelos de Page (Eq. 4) e Page modificado (Eq. 5). A e c, nas equações de 

Handerson e Pabis (Eq. 3) e Logarítimica (Eq.6) são constantes de ajuste dos modelos 

(ERTEKIN; FIRAT, 2017; SANT’ANNA et al., 2014). Muitos estudos utilizando modelos 

matemáticos empíricos e semi-teóricos para representar processos de secagem de vegetais e 

frutas vem sendo realizados (DOYMAZ, 2009; DOYMAZ; FERGUN, 2011; EL-AQUAR; 

MURR, 2003; GOKHALE; LELE, 2011; KALETA; GÓRNICKI, 2010; KUMAR et al., 2012; 

LA FUENTE; TADIND, 2018; OMOLOLA; KAPILA; SILUNGWE, 2019; RICCE et al., 

2016; SANT`ANNA et al., 2014; VEGA et al., 2007a). Apesar do processo de secagem ser 

amplamente utilizado devido aos benefícios (aumento da estabilidade, redução de degradação 

oxidativa, enzimática e da carga microbiológica e redução dos desperdícios pós-colheita) 

(CELESTINO, 2010), é uma operação longa e de altos gastos energéticos, dependendo do 

tempo de duração e condições, são prejudiciais para a qualidade nutricional e físico-química 

dos alimentos (ROJAS et al., 2018a; WANG et al., 2017).  Frente a isso, a avaliação de novas 

tecnologias de pré-tratamentos para secagem vem sendo considerada. A utilização de altas 

pressões, campos elétricos pulsados, ultrassom, etanol e desidratação osmótica mesmo não 

envolvendo altas temperaturas ou pressões demonstram reduzir o tempo de secagem, melhorar 

a qualidade final dos alimentos e reduzir o consumo de energia (LLAVATA et al., 2020). 
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Estudos com outras possibilidades de pré-tratamentos ainda são escassos na literatura, apesar 

de potencialmente apresentarem condições de mais rápida remoção de água dos alimentos 

quando expostos a temperaturas de secagem. A exemplo pode-se citar o uso de enzimas com 

capacidade de degradar celulose, hemicelulose ou pectina, comumente utilizadas para aumentar 

a extração de sucos em indústrias de bebidas, que comprovadamente agem no aumento da 

permeabilidade do tecido vegetal para maior remoção de suco. Esse efeito tem grande potencial 

de também aumentar a velocidade de secagem de alimentos, apesar de ainda não ter sido 

reportado na literatura.  

 

3.3 PRÉ-TRATAMENTOS 

 

3.3.1 Etanol 

 

O etanol (C2H5OH) pertence a um grupo de compostos químicos que possuem um grupo 

hidroxila (OH) ligado em um átomo de carbono. É obtido a partir da cana-de-açúcar, amido de 

cereais (milho ou outros grãos) e beterraba, por processos de síntese ou fermentação (BASTOS, 

2007). No Brasil, a produção de etanol total do milho e da cana-de-açúcar, para a safra de 

2020/2021 é de 32,9 bilhões de litros, onde 10,5 bilhões de litros são de etanol anidro e 22,4 

bilhões do etanol hidratado. Já a exportação, apresentou um aumento significativo, cerca de 

49,2% na safra de 2020/2021 quando comparada a safra do ano anterior (COMPANHIA 

NACIONAL DE ABASTECIMENTO, 2021). 

Além de ser utilizado como combustível, o etanol também possui uso permitido como 

coadjuvante de tecnologia para uma série de alimentos (BRASIL, 2021) e vem sendo avaliado 

como um pré-tratamento promissor para acelerar o processo de secagem em alimentos, como 

da maçã (FUNEBO et al., 2002), abacaxi (BRAGA et al., 2009; CORRÊA et al., 2017), melão 

(CUNHA et al., 2020), cenoura (SANTOS et al., 2021) e abóbora (ROJAS; SILVEIRA; 

AUGUSTO, 2019).  

O etanol acelera o processo de secagem devido às mudanças dos fluxos de água e do 

solvente orgânico (ROJAS; AUGUSTO, 2018b) em razão do efeito Marangoni e da 

desidratação osmótica (SANTOS et al., 2021), além disso, interfere na temperatura da amostra 

durante a operação (CARVALHO et al., 2021).  

Estudos realizados utilizando o etanol como pré-tratamento associado a outros 

mecanismos como ultrassom tem demonstrado resultados relevantes. Esses resultados estão 

associados a mudanças na composição e estrutura dos alimentos como espessura da parede 
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celular e remoção do ar nos espaços intracelulares (MIANO; ROJAS; AUGUSTO, 2021; 

ROJAS; AUGUSTO, 2018a; 2018b; ROJAS; SILVEIRA; AUGUSTO, 2019). 

Ao longo do pré-tratamento, quando o etanol permeia pela amostra, há uma mistura com 

a água. Com isso, a vaporização superficial do etanol permite que aconteçam mecanismos como 

o efeito Marangoni, que aceleram o processo de secagem. No efeito Marangoni, ocorre a 

transferência de massa ocasionada pelo gradiente de tensão superficial entre dois líquidos de 

tensão superficial diferentes. Esse efeito, permanece a partir da vaporização constante da 

substância mais volátil, que possui a menor tensão superficial, e isso mostra-se como um 

possível motivo pelo qual as amostras pré-tratadas com etanol apresentam tempos de secagem 

reduzidos (ARRUDA, 2021; ROJAS; AUGUSTO, 2018b). O uso de etanol também causa um 

aumento na permeabilidade da parede celular (ARAÚJO et al., 2022; FUNEBO et al., 2002), e 

difusividade da umidade, e isso, consequentemente diminui o consumo energético, melhoria 

das características de reidratação e manutenção das propriedades antioxidantes e de cor 

(ARAÚJO et al., 2022; CORRÊA et al., 2012; ROJAS; SILVEIRA; AUGUSTO, 2019; 

SANTOS; SILVA, 2009). 

No trabalho desenvolvido por Cunha e colaboradores (2020), foram avaliados diferentes 

condições de pré-tratamento para a secagem convectiva do melão: imersão em 100% e 50% de 

etanol, imersão em 100% e 50% de etanol associado a ultrassom, imersão em 100% e 50% de 

etanol associado a vácuo, imersão em 100% e 50% de etanol associado a vácuo e ultrassom. 

Todos os tratamentos foram realizados por um período de 10 minutos e frequência de ultrassom 

de 25khz. A secagem foi realizada a 60ºC com velocidade do ar de 2 m/s até um percentual de 

20% de umidade em base úmida. Todos os pré-tratamentos apresentaram tempos inferiores 

quando comparados ao controle que foi de 130 minutos. Amostras imersas em solução de 100% 

e 50% de etanol obtiveram tempo de secagem de 77 e 104 minutos respectivamente (CUNHA 

et al., 2020). Ocorre um aumento da permeabilidade da membrana celular, tendo em vista que 

alguns solutos são extraídos pelo etanol (CUNHA et al., 2020). O etanol também possui maior 

gradiente de tensão superficial ocasionando o efeito Marangoni, sendo que este fenômeno extrai 

a água de dentro da amostra reduzindo o tempo de secagem (SILVA et al., 2018a). As amostras 

não tratadas apresentaram um maior tempo para atingir peso constante pois o tecido vegetal 

continua apresentando células túrgidas com paredes celulares organizadas o que complica a 

difusividade da água (VILLAMIEL et al., 2017).  

O uso de etanol também foi avaliado por Miano, Rojas e Augusto (2021) para a secagem 

de fatias de aipo. Combinações de pré-tratamentos com ultrassom, vácuo e etanol foram 

realizados. Amostras controle; vácuo; ultrassom; vácuo + água; ultrassom + água; vácuo + 
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ultrassom + água; etanol; vácuo + etanol; ultrassom + etanol; vácuo + ultrassom + etanol. Os 

testes foram realizados com 28g de vegetal em um frasco de vidro, contendo 150 ml de solução 

e o pré-tratamento realizado por 5 minutos a 25ºC. Para um teor de umidade de 25%, o tempo 

de secagem foi reduzido em 38% ao se utilizar os tratamentos ultrassom + etanol e vácuo + 

ultrassom + etanol. Já para os tratamentos etanol e vácuo + etanol foi possível observar uma 

redução de tempo de aproximadamente 28%. Esses resultados, estão associados ao efeito 

Marangoni (MIANO; ROJAS; AUGUSTO, 2021), capacidade do etanol em degradar 

substâncias dos espaços celulares (FUNEBO et al., 2002), gerando com isso caminhos para a 

saída de água, e também em degradar a parede celular, diminuindo a espessura e aumentando a 

permeabilidade celular (SANTOS et al., 2021). 

 

3.3.2 Enzimas 

 

Enzimas são substâncias bioativas formadas por longas cadeias de aminoácidos com 

ligações peptídicas, podem reagir em condições moderadas de temperatura e pH, estão 

presentes em plantas, animais e microrganismos (RIBEIRO et al., 2010). São aplicadas nas 

mais diversas áreas como na indústria de celulose e papel, têxtil, médica, de alimentos, 

biocombustíveis, alimentação animal e farmacêutica (PAPADAKI et al., 2020). Em 2017, o 

mercado global de enzimas foi estimado em U$7,1 bilhões com estimativa de atingir U$ 10,5 

bilhões em 2024 (PAPADAKI et al., 2020). Na indústria de alimentos, são utilizadas em 

produtos de panificação, lácteos, cárneos e para bebidas como a cerveja e sucos, em óleos 

vegetais e gorduras, tendo em vista que são uma opção segura, eficiente e ambientalmente 

correta quando comparadas a métodos de produção convencionais (SINGH; KUMAR, 2019). 

Para esses processos, as enzimas amilases, pectinases e celulases são amplamente utilizadas 

(SHAVAKHI; CHAI; GHAZALI, 2021). 

 

3.3.2.1 Pectinases  

 

São enzimas que hidrolisam as substâncias pécticas das plantas, auxiliam na extensão 

da parede celular e amaciamento de tecidos vegetais no decorrer dos períodos de maturação e 

estocagem (JAYANI; SAXENA; GUPTA, 2005; WARD; MOO-YOUNG, 1989). 

Pectinases são produzidas a partir de diferentes tipos de microrganismos e associação 

de diferentes enzimas, por processos de fermentação em estado sólido ou submerso. São 

identificadas de acordo com sua forma de ação: hidrolases, pectina esterase e liases. As 
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hidrolases Polimetilgalacturonases e Poligalacturonases catalisam a quebra heterolítica da 

ligação α-1,4-glicosídica em ácido péctico e pectina. A pectina esterease acelera a 

desesterificação do grupo metoxila da pectina promovendo a formação de ácido péctico, liases 

Poligalacturonato Liase e Polimetilgalacturonato Liase também aceleram o processo, mas da 

clivagem α-1,4 glicosídica em ácido péctico e pectina (GARG et al., 2016; KASHYAP et al., 

2001). Podem ser utilizadas na indústria de alimentos e bebidas, para o processamento de frutas 

e vegetais e clarificação de bebidas, produção de café, chás, extração de óleos, na indústria 

têxtil, de fibras e tratamento de água (GARG et al., 2016; JAYANI; SAXENA; GUPTA, 2005). 

Durante a produção de sucos, causam a degradação das polpas, aumentando a clarificação e o 

rendimento e diminuindo a viscosidade. Na maceração de vegetais, produzem purês e pastas, 

enfraquecendo os tecidos vegetais, aumentando a disponibilidade de compostos funcionais e 

melhorando as características sensoriais (FARIAS et al., 2020). Esses processos estão 

relacionados ao tipo de enzima, tempo e composição do vegetal ou fruta (GARG et al., 2016; 

VERSARI et al., 1998).  

A pectinase é uma enzima hidrolítica, possui capacidade de quebrar as moléculas de 

polissacarídeos e romper as paredes celulares auxiliando no rendimento dos processos de 

extração, possivelmente aumenta a permeabilidade da parede celular, permitindo a liberação de 

compostos funcionais, aromatizantes e polifenóis (FARIAS et al., 2020). Para este trabalho, a 

enzima comercial utilizada foi a Pectinex® Ultra SP-L da Novozymes. É composta por enzimas 

pectinases, hemicelulases e beta-glucanases), produzida a partir do microrganismo Aspergillus 

aculeatus e possui alta atividade enzimática declarada de 3300 PGNU/g (NOVOZYMES, 

2022). Suas principais aplicações são: redução de viscosidade por meio da clivagem das 

pectinas, clarificação e despectinização de vegetais e frutas (SHAVAKHI; CHAI; GHAZALI, 

2021).  

Shavakhi, Chai e Ghazali (2021) avaliaram enzimas amilases, celulases e pectinases em 

diferentes concentrações, tempo e temperatura de incubação na maceração enzimática de 

abóbora para secagem em spray dryer, com o objetivo de encontrar a melhor condição de 

tratamento. As enzimas estudadas foram: Celluclast®1,5 L, Termamyl® 120 L, Pectinex Ultra® 

SP-L e Fungal® 800 L. A Pectinex Ultra®, utilizada nas concentrações: 2,5%, 3,5%, 4,5% e 

5,5% resultou em fatias de abóboras totalmente maceradas, já para a Celluclast® e Fungamyl® 

em uma concentração de 2,5% pelo período de 5 horas, os pedaços de abóbora se apresentavam 

duros. Quando avaliado uma combinação de Celluclast® e Pectinex®, os pedaços ficaram com 

aspecto líquido, já a Pectinex® combinada com Fungamyl®, a abóbora macerada e altamente 

viscosa. Termamyl® em uma temperatura de 70ºC e 95ºC resultou em uma pasta de abóbora 
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espessa e de coloração mais escura, quando comparada com a abóbora tratada com Pectinex®. 

Para todos os tratamentos com Pectinex®, a abóbora foi totalmente macerada e não apresentou 

diferenças significativas nas propriedades de viscosidade, cor e concentração de sólidos. As 

enzimas maceradoras, degradam a pectina solúvel e os compostos da parede celular, 

ocasionando uma redução da viscosidade dos sucos das frutas e liberando o sabor (SHARMA; 

PATEL; SHARMA, 2017). Esse processo de maceração, provoca o amolecimento dos tecidos 

vegetais, aumenta a biodisponibilidade de carotenóides e pode melhorar a estabilidade da cor 

(FARIAS et al, 2020; NGUYEN; NGUYEN, 2018). 

Siddiq e colaboradores (2018) avaliaram as enzimas Pectinex Ultra® SP, Cellubrix e 

Crystalzyme para extração do suco de mirtilo. O maior rendimento de suco foi de 87,29 ml/100g 

para o tratamento com Pectinex®, seguido da Crystalzyme com 86,91 e da Cellubrix com 83,37. 

O menor rendimento, foi para a amostra controle, onde não foram utilizadas enzimas. O 

tratamento enzimático foi realizado por um período de duas horas a uma temperatura de 45ºC. 

Entre outros aspectos avaliados, a maior clareza do suco, foi observada para o tratamento com 

a enzima Crystalzyme e o pior foi para a amostra controle. A atividade antioxidante dos sucos 

tratados com as enzimas foi de 11,39 a 12,78 mg/100ml, já para o controle foi de 9,60 mg/100ml 

e o maior teor de antioxidantes foi observado para o tratamento com a Pectinex®. O maior teor 

de antioxidantes dos tratamentos enzimáticos quando comparados ao controle, podem estar 

relacionados com a quebra da parede celular das plantas com posterior recuperação de 

antocianinas. Já para os compostos fenólicos totais, não foram observadas diferenças entre os 

sucos com tratamento enzimático e o controle. No caso do mirtilo, a maior quantidade de 

antioxidantes encontra-se na sua casca. Uma maior liberação desses compostos pode ocorrer 

no suco, se o mirtilo for macerado com enzimas pectinolíticas e celulíticas, pois as mesmas 

possuem capacidade de quebrar a pectina e a parede celular de frutas e vegetais. 

 

3.3.2.2 Celulase 

 

A celulase é uma enzima que hidrolisa ligações glicosídicas de celulose e derivados de 

celulose em oligossacarídeos solúveis e glicose (LYND et al., 2002). Sua principal forma de 

ação é pela hidrólise das ligações β-1,4 glicosídicas dentro da cadeia que contém o polímero de 

celulose (DOI; KOSUGI, 2004). 

É amplamente aplicada na indústria, correspondendo em torno de 20% do mercado 

global de enzimas (SRIVASTAVA et al., 2015). As utilizações possíveis dessa enzima são na 

indústria têxtil no amaciamento de fibras, desbotagem de tecidos, na indústria de 
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biocombustíveis na hidrólise de biomassa, na indústria de bebidas e alimentos para melhorar os 

aspectos sensoriais e rendimento e também na gestão de resíduos (ACHARYA; 

CHAUDHARY, 2012; BEHERA et al., 2017; CHANDEL et al, 2012; SINGH et al., 2021). As 

celulases podem ser produzidas por diferentes microrganismos, sendo as celulases de origem 

bacteriana e fúngicas diferentes tanto na estrutura quanto nas funções (DOI; KOSUGI, 2004) 

mas devido a algumas propriedades dos fungos, os mesmos são preferíveis para esse processo 

(SRIVASTAVA et al., 2018; YOON et al., 2014). A enzima celulase contempla pelo menos 

três categorias: endocelulases, exocelulases ou celobiohidrolases e celobioases ou β-

glucosidases (SCHULEIN, 1988).  

Essas enzimas agem em áreas distintas da molécula de celulose e desta forma, 

transformam a celulose em glicose por meio de um processo de hidrólise. A endoglucanase é 

responsável por hidrolisar a carboximetilcelulose, diminuir o comprimento da molécula de 

celulose por hidrólise de ligações glicosídicas em celulose amorfa (SINGH et al., 2021), a 

exocelulases ou celobiohidrolases age nas áreas extremas não redutoras da molécula de celulose 

e disponibiliza celobiose como produto principal (SHARADA et al., 2014; SINGH et al., 2021). 

Na indústria de bebidas a celulase é utilizada para melhorar o processo maltagem da cerveja, 

garantindo uma boa qualidade de malte mesmo com as alterações nas estações durante o cultivo 

da cevada e entre outros benefícios, aumenta a taxa de fermentação e rendimento (SINGH et 

al., 2021). Na produção de vinhos, a combinação de celulases, hemicelulases e pectinases, faz 

com que haja uma melhoria na estabilidade e filtração e também no processo de maceração da 

pele e na extração de cor (CHAKRABORTY et al., 2016). Por ser considerada uma enzima 

maceradora, no processamento de alimentos pode ser utilizada para aumentar o rendimento na 

extração e clarificação de sucos de frutas e vegetais, diminuir a viscosidade e aumentar a 

estabilidade e as características sensoriais. Pode ser utilizada sozinha ou em combinação com 

outras enzimas como as xilanases e pectinases (JUTURU; WU, 2014). Para este trabalho, a 

enzima comercial utilizada foi a Celluclast 1.5®. A Celluclast é composta predominante por 

celulases, que hidrolisam ligações (1,4)-beta-D-glicosídica em celulose e outros beta-D-

glucanas, produzidas a partir do microrganismo Trichoderma reesei. Sendo a enzima declarada 

a celulase, com atividade enzimática de 700 EGU. Proporciona uma maior redução na 

viscosidade do tecido fibroso da planta e maior rendimento de extração em produtos vegetais 

(NOVOZYMES, 2022). 

Vem sendo aplicada para quebrar a celulose em celobiose, glicose e polímeros de 

glicose maiores e também pode ser aplicada para hidrolisar compostos celulósicos em açúcares 

fermentáveis, na redução da viscosidade de substratos celulósicos solúveis (CHONG; WONG, 
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2015; YULIARTI et al., 2011) e extração de pectina de diferentes tipos de resíduos de frutas e 

vegetais como do bagaço da maçã (DRANCA; OROIAN, 2019), alcachofra (SABATER et al., 

2018) e sisal (YANG et al., 2018). 

Dranca e Oroian (2019) avaliaram a extração de pectina do bagaço de maçã utilizando 

a enzima Celluclast® 1.5L em diferentes parâmetros de dose de enzima, temperatura e tempo. 

Uma quantidade de 45mL de água foram adicionadas em 4,5g de bagaço de maçã, em uma 

relação de 1:10 e diferentes doses enzimáticas de 20, 40 e 60 µL/g foram utilizadas e o processo 

de extração ocorreu em temperaturas de 40ºC, 50ºC e 60ºC graus em tempos de 12, 18 e 24 

horas a agitação constante de 200 rpm. Os impactos desses parâmetros foram avaliados no 

rendimento da pectina, no seu grau de esterificação e no teor de ácido galacturônico. Os autores 

observaram que os parâmetros de temperatura e tempo avaliados na extração apresentaram 

pouco ou nenhum efeito, já a quantidade de enzima influenciou diretamente no rendimento de 

pectina.  

De La Peña-Armada e colaboradores (2020) avaliaram a extração de alta pressão 

hidrostática auxiliada pela enzima Celluclast® 1.5L para extrair compostos funcionais do 

subproduto da maçã o qual é composta principalmente por fibras insolúveis. A atividade 

enzimática foi analisada em diferentes substratos e concentração enzimática. Três variáveis 

foram avaliadas para a liberação dos carboidratos da fibra dietética insolúvel do subproduto da 

maçã: tempo, concentração e dose de enzima. O tratamento utilizando a enzima Celluclast® 

1.5L foi realizado em diferentes concentrações de subprodutos da maçã (0,5, 2 e 4%) e em 

diferentes doses enzimáticas (10 e 20 EGU) por um período de incubação de 30 horas. No 

período de incubação, o monitoramento da quantidade de carboidratos na composição foi feito 

pela técnica de HPLC-RID. O tratamento enzimático resultou em uma liberação de carboidratos 

e oligossacarídeos com alto peso molecular da matriz da amostra. As enzimas degradam 

paredes celulares possibilitando a extração de substâncias funcionais como oligossacarídeos e 

pectinas (MACAGNAN; SILVA; HECKTHEUER, 2016; SABATER et al., 2018). A 

combinação do tratamento de alta pressão com a enzima Celluclast® 1.5L, confirmou hidrolisar 

a fibra dietética insolúvel do subproduto da maçã. E as condições ideais desse tratamento foram 

de 2% de concentração de substrato, 20 EGU de dose de enzima e pressão de 200 Mpa por um 

período de 15 minutos, ocasionando um aumento de 1,8 vezes na quantidade de polissacarídeos 

solúveis em água e um aumento de 3,8 vezes no teor de oligossacarídeos. Desta forma, os 

autores demonstraram que em um curto período de tempo, foi possível obter um produto 

prebiótico.   
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3.3.2.3 Desidratação osmótica – Ácido cítrico 

 

A desidratação osmótica se dá pela imersão dos alimentos em soluções hipertônicas. 

Neste processo, são produzidos fluxos contracorrentes principais e que operam 

simultaneamente, compreendendo o fluxo de água do interior do produto para a solução 

osmótica e de soluto da solução para o produto. O gradiente de concentração entre a solução e 

o fluido intracelular é a força motriz para o ganho de soluto e remoção de água (BELLARY; 

SOWBHAGYA; RASTOGI, 2011; CORRÊA et al., 2017; SUTAR et al., 2012). A utilização 

de pré-tratamentos como compostos orgânicos, inorgânicos e água quente na secagem de 

alimentos são amplamente utilizados (DOYMAZ; PALA, 2002). Tendo em vista que diminuem 

o tempo de secagem pois enfraquecem a estrutura do tecido vegetal, previnem a perda de 

coloração por inativar as enzimas, produzindo com isso, alimentos desidratados de boa 

qualidade (DOYMAZ, 2012; KINGSLY et al., 2007; TEMBO et al., 2008). Tratamentos com 

ácidos orgânicos aumentam a permeabilidade da membrana celular e na difusividade de água. 

Elevação das taxas de secagem são observadas pois em condições ácidas, a pectina de frutas e 

vegetais se solubiliza e auxilia na remoção de água (BRAR et al., 2020).  

O ácido cítrico (2-hidróxi-propano-1,2,3-ácido tricarboxílico) de origem natural é 

considerado um ácido fraco, pode ser obtido de fontes naturais ou produzido industrialmente 

por microrganismos ou reações químicas (SHOW et al., 2015). Em 2011, a produção foi de 1,7 

milhão de toneladas (DHILLON et al., 2011). Na indústria de alimentos uma das aplicações é 

como aditivo alimentar acidificante, no controle do crescimento de microrganismos 

(MAGALHÃES et al., 2019), como emulsificante para produtos lácteos, na prevenção da 

cristalização da sacarose, controle de pH para inativação de enzimas oxidativas, em bebidas 

evitando alterações de coloração e turbidez no vinho, em bebidas gaseificadas é responsável 

pela acidez, na agricultura é utilizado como fertilizante, na indústria farmacêutica para 

produção de determinados medicamentos e na de cosméticos como antioxidante (SOCCOL et 

al., 2006). 

O ácido cítrico vem sendo amplamente avaliado como pré-tratamento para secagem de 

vegetais e frutas, como o tomate (DOYMAZ; OZDEMIR, 2014), batata doce (SINGH et al., 

2006), maçãs (ZHU; PAN; MCHUGH, 2007), feijão (DOYMAZ, 2015) e ameixa (BRAR et 

al., 2020), por ter demonstrado acelerar o processo de secagem aumentando e melhorando a 

qualidade do produto final desidratado. 

Doymaz (2009) avaliou o ácido cítrico e branqueamento como pré-tratamento para 

secagem de maçã verde, o comportamento da secagem foi avaliado utilizando onze diferentes 
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modelos matemáticos e o melhor modelo foi escolhido estatisticamente. Antes da secagem, as 

maçãs foram submetidas ao tratamento com ácido cítrico a 4% por um período de 3 minutos a 

temperatura ambiente e também pelo processo de branqueamento com água quente a 80ºC 

também por 3 minutos.  As fatias de maçã foram desidratadas em secador de bandeja, com 

velocidade do ar de 2,0 m/s e temperatura de 65ºC até que a umidade do produto atingisse 0,5%. 

O menor tempo de secagem foi observado para a amostra pré-tratada com ácido cítrico (270 

minutos), enquanto a amostra controle e a branqueada foram de 360 e 300 minutos 

respectivamente. Os modelos matemáticos de Wang e Sing, Logarítmico e Verna apresentaram 

os melhores ajustes. Além disso, as taxas de reidratação e manutenção de cor das amostras 

também apresentaram os melhores resultados com o pré-tratamento com ácido cítrico.  

Resultados promissores na utilização do ácido cítrico também foram observados para a 

secagem de batata-doce. Doymaz (2012) realizou pré-tratamento com solução de ácido cítrico 

com concentração de 1:25 a 20ºC por um período de 3 minutos e branqueamento com água 

quente a 80ºC por 3 minutos. A secagem foi realizada a uma temperatura de 65ºC com 

velocidade do ar de 2,0 m/s até a amostra atingir peso constante. O comportamento da secagem 

foi avaliado utilizando dez diferentes modelos matemáticos e o melhor modelo foi escolhido 

estatisticamente. As amostras pré-tratadas com ácido cítrico apresentaram o menor tempo de 

secagem quando comparadas às amostras controle e branqueadas, redução de 34,4% e 19,2% 

respectivamente. Modelos matemáticos de Midilli, Henderson e Pabis, Verma, modelos de Dois 

Termos, Parabólicos e Logarítmicos apresentaram os melhores ajustes aos dados experimentais. 

A difusividade efetiva do tratamento com ácido cítrico também foi maior. Parâmetros de cor e 

reidratação também apresentaram bons resultados com ácido cítrico. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

O trabalho foi desenvolvido em parceria com a Indústria de Alimentos Sampat, 

localizada na cidade de Santa Clara do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. A empresa realiza 

o processamento de farinhas vegetais para posterior aplicação em produtos para alimentação 

humana e animal, tendo em vista que o processo de desidratação é longo e com altos consumos 

energéticos, foram avaliados diferentes pré-tratamentos para buscar otimizar a desidratação. Os 

testes de secagem foram realizados no desidratador na empresa e as análises físico-químicas, 

no laboratório multiuso da Uergs de Encantado. 

 

4.1 MATERIAIS 

 

4.1.1 Beterraba  

 

As beterrabas utilizadas foram compradas de produtores locais de Lajeado e Santa Clara 

do Sul (Rio Grande do Sul, Brasil). Foram selecionadas, lavadas em água corrente e limpas 

com auxílio de uma escova apropriada retirada toda a sujidade da casca. Após, foram fatiadas 

em equipamento específico (SKYMSEN, Brusque, Santa Catarina) em espessura de 1,5mm e 

armazenadas em embalagens plásticas devidamente fechados e identificadas a uma temperatura 

de 7ºC por no máximo 48 horas.  

 

4.1.2 Reagentes e enzimas 

 

O ácido cítrico da Exôdo Científica (Sumaré, São Paulo); etanol da Itajá (Goianésia, 

Goiás, Brasil); ácido acético (Nuclear, São Paulo, Brasil); as enzimas Celluclast® e Pectinex® 

da marca Novozymes (Araucária, Paraná, Brasil) foram doadas gentilmente pela empresa LNF 

Latino Americana (Bento Gonçalves, RS, Brasil).  

 

4.1.3 Equipamentos  

 

O secador industrial convectivo com circulação forçada de ar foi desenvolvido 

especialmente para as necessidades da linha de produção da empresa. Para a preparação das 

amostras foi utilizada uma balança analítica, com precisão de 0,0001g, da marca Shimadzu 

(modelo AUX220, Quioto, Japão). Já a balança utilizada nos experimentos de secagem era da 
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marca Ohaus (MB25, São Paulo, Brasil) com precisão de 0,005g. O pHâmetro Phox (modelo 

p-1000, Colombo, Paraná, Brasil) e o agitador magnético da marca Fisatom (modelo752A, São 

Paulo, Brasil). O agitador tipo Vórtex da marca Biomixer (modelo QL-901, São Paulo, Brasil), 

o espectrofotômetro da marca Kasuaki (N6000PLUS, Paraná, Brasil) e a incubadora shaker 

(LUCCA-222, São Paulo, Brasil), Microscópio Eletrônico de Varredura – Espectroscopia de 

Energia Dispersiva (EVO® LS 10 Zeiss). As amostras foram moídas em equipamento 

doméstico.  

 

4.2 METODOLOGIA 

 

Os pré-tratamentos realizados para acelerar o processo de secagem da beterraba e as 

amostras utilizadas para análises físico-químicas e estruturais são apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Descrição dos tipos de pré-tratamentos e seus controles desidratados utilizados 

neste trabalho 

Pré-tratamento Amostra desidratada 

 

Etanol 

Etanol 

Controle 30min 

STD 30min 

 

Ácido cítrico 

Ácido cítrico 

Controle 60min 

STD 60min 

 

Enzimas 

Pectinex Ultra SP® 

Celluclast 1.5L® 

Controle 60min 

STD 60min 

Fonte: Autora (2022). 

Legenda: Etanol: amostras imersas em etanol por 30 minutos. Controle 30min e Controle 60min amostras imersas 

apenas em água nos tempos de 30 e 60 minutos, respectivamente. Ácido cítrico: amostras imersas em solução de 

ácido cítrico por 60 minutos. Pectinex Ultra SP® e Celluclast 1.5L® amostras imersas em soluções enzimáticas por 

60 minutos. STD 30min e STD 60min: amostras in natura sem tratamento desidratada.  
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As amostras STD (tempos de 30 e 60 minutos) são apenas para diferenciar os pré-

tratamentos e auxiliar para uma maior clareza na discussão dos resultados, pois as mesmas não 

passaram por nenhum pré-tratamento e o tempo de secagem foi o mesmo para todas as amostras 

(em torno de 5 horas).  

Foram realizados controles em água destilada para conseguir avaliar com clareza o 

efeito do ácido cítrico (HIRANVARACHAT; DEVAHASTIN; CHIEWCHAN, 2011) e dos 

demais pré-tratamentos. O tempo de pré-tratamento do etanol foi definido em 30 minutos com 

base em testes preliminares, onde para um período de uma hora, foram observadas alterações e 

lixiviação da amostra. 

 

4.2.1 Preparo dos reagentes  

 

4.2.1.1 Ácido cítrico  

 

Para o preparo da solução de ácido cítrico 4% (p/v) foram pesados 40g de ácido cítrico 

em balança de precisão em um béquer de vidro. A amostra foi diluída em 1L de água destilada 

e a solução ficou sob agitação em um agitador magnético até a total solubilização da amostra.  

 

4.2.1.2 Etanol 

 

O etanol utilizado foi em sua forma de comercialização com concentração de 92,8ºGL.  

 

4.2.1.3 Enzimas 

 

Ao avaliar as enzimas como um possível pré-tratamento para acelerar o processo de 

secagem, teve-se como base nos artigos publicados na literatura que utilizam as mesmas para 

clarificação e maceração enzimática de vegetais e frutas (BUCHERT et al., 2005; CHONG; 

WONG, 2015; CHOPDA; BARRET, 2001; NGUYEN; NGUYEN, 2018; ONGARATTO; 

VIOTTO, 2015; SILVA et al., 1999, 2018b; SREENATH; KRISHNA SUDARSHANA; 

SANTHANAM, 1995; WHONG; TAN, 2017; WHONG; TEOH; PUTRI, 2018). Conforme 

especificações técnicas da Novozymes, a enzima declarada na Celluclast® é a celulase e possui 

atividade enzimática de 700 EGU/g e para a Pectinex® a enzima declarada é a Poligalacturonase 

com atividade de 3300 PGNU/g. Podendo ser utilizadas em uma faixa de pH em 25ºC de 4-6 e 

3-5 respectivamente, em uma temperatura de 50-60ºC. 
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Tendo em vista que o trabalho foi desenvolvido com uma pequena indústria de 

alimentos, buscou-se propor uma metodologia acessível para que houvesse transposição de 

conhecimento para a mesma (CAXAMBÚ et al., 2016; FLECK et al., 2022; SANT’ANNA et 

al., 2017). Desta forma, não foram medidas as atividades enzimáticas, apenas avaliadas com 

base na literatura. As soluções estoque das enzimas Celluclast® e Pectinex® da marca 

Novozymes foram preparadas nas concentrações de 0,045 g de enzima/ml de água destilada 

para os experimentos. 

 

4.2.2 Pré-tratamentos  

 

4.2.2.1 Ácido cítrico  

 

Em sacos plásticos estéreis, fatias de beterraba foram colocadas em contato com solução 

de ácido cítrico 4% (massa:volume) na proporção 10:4,5 (volume de solução:massa de 

beterraba), conforme sugerido por Doymaz (2009) adaptado e também por testes preliminares. 

As embalagens foram devidamente identificadas, fechadas e deixadas em repouso a 

temperatura ambiente pelo período de 60 min. Decorrido esse período, as amostras foram 

retiradas das soluções e o excesso de solução removido com papel toalha. 

 

4.2.2.2 Etanol 

 

Em sacos plásticos estéreis, fatias de beterraba foram colocadas em contato com álcool 

92,8ºGL na proporção 10:4,5 (volume de solução:massa de beterraba), conforme sugerido por 

Rojas, Silveira e Augusto (2019) adaptado e também definido por testes preliminares. Foram 

realizados controles em água destilada. As embalagens foram devidamente identificadas e 

deixadas em repouso a temperatura ambiente pelo período de 30 min. Decorrido esse período, 

as amostras foram retiradas das soluções, o excesso de solução removido com papel toalha. 

 

4.2.2.3 Enzimas 

 

Em sacos plásticos estéreis, fatias de beterraba foram colocadas em contato com as 

soluções enzimáticas na proporção 10:0,45:4,5 (volume de água:volume de enzima:massa de 

beterraba), sendo a concentração final da solução enzimática de 4,5mL de enzima para 45g de 

beterraba. Foram realizados controles em água destilada. A concentração final é aquela sugerida 
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em estudos de Lotifi et al. (2015) e Shavakhi, Chai e Ghazali (2021) adaptados e também por 

testes preliminares. As embalagens foram devidamente identificadas, fechadas e deixadas à 

temperatura ambiente pelo período de 60 min. Decorrido esse período, as amostras foram 

retiradas das soluções, o excesso de solução removido com papel toalha. 

 

4.2.3 Secagem 

 

As amostras dos diferentes tratamentos estudados (Tabela 2), foram colocadas em 

bandejas de aço inoxidável (20x10cm) com furos de 10 mm em uma única camada. O secador 

convectivo de leito fixo com aquecimento infravermelho e ar vertical foi aquecido por 15 

minutos a 60ºC (SANT’ANNA et al., 2014). As amostras foram pesadas em balança semi-

analítica com precisão de 0,01g em intervalos de 15 minutos na primeira hora e depois a cada 

30 minutos até quando não se observou variação de massa depois de duas pesagens 

consecutivas. Os dados de umidade foram calculados com base na perda de massa ao longo do 

tempo de secagem, e, para os cálculos e análises posteriores, foi padronizada em termos de sua 

umidade adimensional conforme a Equação 6: 
 

𝑈𝑎𝑑𝑚 =
(𝑈𝑡−𝑈𝑒)

(𝑈𝑜−𝑈𝑒)
                       (6) 

 

Onde, Uadm é a umidade adimensional; Ut é a umidade da fatia no tempo t, Ue a umidade 

de equilíbrio, U0 a umidade inicial. 

A redução de umidade nas amostras para os diferentes tratamentos em função do tempo 

foi ajustada aos modelos matemáticos de Lewis, Henderson e Pabis, Page, Page Modificado e 

Logarítmico os quais são amplamente avaliados em outros estudos (GOKHALE; LELE, 2011; 

LA FUENTE; TADIND, 2018; RICCE et al., 2016). 

Os critérios estatísticos para escolher o melhor modelo que descreve a cinética de 

secagem da beterraba com pré-tratamento incluem o coeficiente de correlação (R2), qui-

quadrado (χ2), erro padrão médio (SEM) e Critério de Informação de Akaike (CIA) conforme 

citado por Sant’Anna et al. (2010, 2014). 

Qui-quadrado (χ2) é um parâmetro estatístico amplamente utilizado para comparar 

adequação de dados experimentais a modelos matemáticos de cinética, pois leva em 

consideração o resíduo (valor medido menos o valor predito), o número de observações (n) e o 
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número de constantes do modelo (p) (CORRADINI; PELEG, 2004; SCHOKKER; VAN 

BOEKEL, 1997) e é dada por: 

 

𝜒2 =
∑ (𝑎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜−𝑎𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜)

2

(𝑛−𝑝)
           (7) 

 

Quando os modelos com diferentes números de parâmetros são comparados, a soma dos 

quadrados dos resíduos pode não dar informações suficientes para a distinção entre os modelos. 

O critério de informação de Akaike (CIA) produz um ranking de modelos parcimoniosos 

quando o número de dados experimentais é pequeno, ou quando o número de parâmetros 

ajustados é uma fração moderada de um grande número de dados. Este critério compara os 

modelos de sua soma de quadrados, corrigido para o número de parâmetros (HURVICH; TSAI, 

1989). O CIA é definido em trabalho de Van den Hout, Meerdink e Van’t Riet (1999) como: 

  

𝐶𝐼𝐴 = 𝑛 𝑙𝑛 𝑙𝑛 (
∑ (𝑎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜−𝑎𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜)2

𝑛
) +

𝑛(𝑛+𝑝)

𝑛−𝑝−2
        (8) 

 

Com o erro quadrático médio, é possível avaliar a diferença entre os valores implícitos 

por um estimador e os valores reais da quantidade que está sendo prevista (ERTEKIN; FIRAT, 

2017). 

 

 𝑆𝐸𝑀 =
∑ (𝑎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜−𝑎𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜)2

√𝑛
            (9) 

 

nas Eq. 7, 8 e 9 amedidoé o valor real de umidade adimensional observado nos 

experimentos; apredito  é o valor predito pelo modelo; n é o número de observações e p o número 

de parâmetros estimados nas equações. 

O modelo com os menores valores de χ2 e SEM e os maiores valores de R2 e CIA foram 

considerados o mais adequado para representar o comportamento de Uadm em função do tempo 

de secagem. Os modelos foram comparados pelo valor de k que indica a taxa de secagem. 

Quanto maior o valor de k para um pré-tratamento, mais rápido ele secará.  
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4.2.4 Análises físico-químicas 

 

4.2.4.1 Cor  

 

Os parâmetros CIELAB foram determinados usando iluminação difusa D-65 de um 

colorímetro, Minolta Chroma CR-400. O instrumento foi calibrado com uma placa padrão 

branca. Os parâmetros medidos foram L* (brilho), a*(vermelhidão) e b* (amarelo). A diferença 

de cor (ΔE) foi calculada em relação às amostras in natura sem tratamento desidratada (STD) 

de acordo com a Equação 10. 

 

𝛥𝐸 = √(𝑎∗ − 𝑎𝑜
2)2 + (𝑏∗ − 𝑏𝑜

2)2 + (𝐿∗ − 𝐿𝑜
∗ )2      (10) 

 

Onde L*, a* e b* são os parâmetros CIELab das amostras secas e L0*, a0* e b0* são as 

amostras in natura STD. 

A cromaticidade (C*) e o ângulo Hue (hue) foram calculados conforme as Equações 11 

e 12, respectivamente. 

 

𝐶∗ = √𝑎∗2 + 𝑏∗2           (11) 

 

ℎ𝑢𝑒 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔 (
𝑏∗

𝑎∗)          (12) 

 

4.2.4.2 Betalaínas 

 

A extração e análise das betalaínas foi realizada de acordo com Prieto-Santiago et al. 

(2020) com poucas modificações. Resumidamente, 0,5g de cada amostra desidratada: etanol, 

controle, in natura, ácido cítrico e enzimas, foram diluídos em 5 mL de solução hidroalcoólica 

de etanol (50:50, v/v) em tubos Falcon de polietileno. O sistema foi misturado vigorosamente 

em equipamento de vórtice por 30 minutos e o sobrenadante coletado. O resíduo sólido foi 

submetido ao mesmo procedimento até que não fossem observados pigmentos vermelhos. Os 

extratos foram misturados e sua absorbância foi medida em 476 nm, 538 nm e 600 nm, onde a 

medição de 476 nm resultou na quantificação de betaxantinas, enquanto a de 538 de 

betacianinas e a leitura de 600 nm foi utilizada para corrigir a absorbância das impurezas. A 
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quantidade total de betalaínas foi calculada como a soma das betacianinas e betaxantinas. A 

concentração de betalaína foi calculada conforme Equação 13. 

 

𝐵𝑒𝑡𝑎𝑙𝑎𝑖𝑛𝑠 =
𝐴𝑥𝐷𝐹𝑥𝑀𝑊𝑥1000

Ɛ𝑥𝐿
         (13) 

 

Onde A é a absorção λmax (476 e 536 nm) corrigida pela absorção a 600 nm; DF é o 

fator de diluição; MW representa a massa molar (g mol-1); ε é a absortividade molar (L mol-1 

cm-1), L é igual ao comprimento do caminho (cm). Os dados finais foram expressos em mg de 

betalaínas por grama de beterraba seca (mg betalaínas/g).  

 

4.2.4.3 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

Análises de microscopia eletrônica de varredura foram realizadas no laboratório do 

Tecnovates (Lajeado, RS, Brasil). Para avaliar possíveis mudanças estruturais nas fatias de 

beterraba desidratadas com os diferentes pré-tratamentos.  

As análises foram realizadas em um Microscópio Eletrônico de Varredura – 

Espectroscopia de Energia Dispersiva EVO® LS 10 Zeiss, por método de alto vácuo, energia 

de 10 kV. Aumentos descritos nas imagens (Mag). As amostras foram preparadas por fixação 

química do material com glutaraldeído 2,5% por 24 horas, lavagem com solução tampão 

fosfatos e desidratação alcoólica em álcool 50%, 60%, 70%, 80%, 90% e 99% (CASTRO, 2001; 

GROSS; PIRES; FERNANDES, 2014). 

 

4.2.5 Análise estatística  

 

 

Os resultados médios de duplicatas de dois experimentos independentes foram 

comparados por análise de variância (ANOVA) e posterior teste de Tukey usando o Microsoft 

Office Excel® com diferenças consideradas significativas em um intervalo de confiança de 95% 

(p<0,05). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Parâmetros de cor e betalaínas foram analisadas em duas repetições das amostras 

desidratadas. Tendo em vistas que as amostras controle 30min e 60min e STD 30min e 60min 

para os pré-tratamentos com ácido cítrico e etanol não possuem diferença (dados não 

mostrados), suas médias foram agrupadas, a fim de padronizar e facilitar as análises dos 

resultados. As mesmas foram chamadas de Controle e STD. Já para o tratamento enzimático, 

isso não foi necessário.  

 

5.1 ETANOL E ÁCIDO CÍTRICO  

 

5.1.1 Secagem 

 

A modelagem matemática é uma maneira concisa de representar o comportamento 

físico em termos matemáticos que consistem em equações que fornecem uma saída baseada em 

um conjunto de dados de entrada. Tem se mostrado uma ferramenta relevante para comparação 

de diferentes parâmetros de processo e pré-tratamento na área de secagem. Cinco diferentes 

modelos semi-teóricos foram aplicados para ajustar dados experimentais de amostras pré-

tratadas com etanol e ácido cítrico, a fim de avaliar sua eficácia. A Tabela 4 mostra o 

desempenho estatístico dos modelos para expressar a redução de Uadm ao decorrer do tempo. 
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Tabela 4 - Adequação dos modelos selecionados para representar os pré-tratamentos da secagem beterraba 

Amostra Modelo Parâmetros 

R2 χ2 CIA SEM Avaliação 

 

 

 

Etanol 

Lewis [0,570;0,828] [0,033;0,053] [-16,64;-10,1] [0,029;0,046] Rejeitado 

Henderson e Pabis [0,638;0,867] [0,03;0,04] [-14,20;-9,96] [0,022;0,036] Rejeitado 

Page [0,968;0,997] [0,00059;0,00543] [-52,20;-34,38] [0,0005;0,0044] Rejeitado 

Page modificado [0,992;0,997] [0,00047;0,00129] [-52,19;-43,93] [0,00037;0,001] Aceito 

Logarítmico [0,730;0,936] [0,016;0,033] [-13,93;-7,28] [0,010;0,022] Rejeitado 

 

 

 

Ácido cítrico 

Lewis [0,610;0,706] [0,037;0,055] [-14,52;-12,03] [0,033;0,050] Rejeitado 

Henderson e Pabis [0,677;0,766] [0,034;0,052] [-11,46;-9,03] [0,026;0,040] Rejeitado 

Page [0,947;0,991] [0,0012;0,0098] [-35,80;-19,30] [0,00093;0,0073] Rejeitado 

Page modificado [0,985;0,994] [0,0007;0,003] [-48,03;-28,07] [0,0005;0,0025] Aceito 

Logarítmico [0,790;0,898] [0,020;0,036] [-10,69;-5,61] [0,012;0,022] Rejeitado 

Fonte: Autora (2022). 

Legenda: Rejeitado: baixos valores de R2 e CIA e altos valores de χ2 e SME. Aceito: altos valores de R2 e CIA e baixos valores de   χ2 e SME
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Conforme pode ser visto, os modelos de Lewis, Henderson e Pabis e Logarítmico não 

apresentaram um bom ajuste em todos os tratamentos, com R2 <0,94, χ2 e SME <0,05 e CIA 

<-12. Os critérios para aceitar os modelos matemáticos que melhor descrevessem o processo 

de desidratação da beterraba foram realizados com base em altos valores de (R2>0,99) e baixos 

valores de χ2, CIA e do erro padrão médio (GOKHALE; LELE, 2011; JAIN; PATHARE, 2007; 

SANT’ANNA et al., 2010). Entre os diferentes pré-tratamentos, os valores de R2 variaram 

entre 0,57 e 0,99, χ2 0,00047 a 0,055, CIA -52,20 a -5,61 e SME de 0,0005 a 0,05. Apesar de 

o modelo de Page, apresentar valores estatísticos próximos ao de Page Modificado, pode-se 

dizer que entre os modelos matemáticos propostos o de Page Modificado apresentou o melhor 

ajuste para os dados experimentais, com R2>0,99, χ2 0,0007 a 0,003, CIA -52,2 a -28,07 e SEM 

0,00037 a 0,0025. Desempenho semelhante foi observado na literatura para secagem de cebola 

(KUMAR; HEBBAR; RAMESH, 2006), batata doce (FALADE; SOLADEMI, 2010) e maçã 

(VEGA-GALVEZ et al., 2008).  

Devido aos bons resultados estatísticos, os dados obtidos durante a desidratação foram 

ajustados utilizando o modelo de Page Modificado, os valores das constantes k e n são 

apresentados nas Tabelas 5 e 6. 

 

Tabela 5 - Valores de k e n para o pré-tratamentos com etanol nas fatias de beterraba com 

base no ajuste do modelo de Page Modificado 

Amostra k (min-1) n 

Etanol 0,012±0,0005a 3,09±0,074a 

Controle 30min 0,0066±0,0006c 6,43±0,35a 

STD 30min 0,0083±0,0002b 4,21±0,53a 

Fonte: Autora (2022).  
a,b,c letras diferentes sobrescritas indicam diferença significativa entre as linhas considerando 5% de significância. 

 

A partir dos resultados é possível dizer que a velocidade de secagem do etanol foi maior 

(p<0,05) quando comparada às amostras controle 30min e STD 30min. Os bons resultados na 

redução do tempo de secagem e aumento no coeficiente de transferência de massa convectivo 

com o uso de etanol estão associados a alterações estruturais e na composição na superfície da 

amostra (ROJAS; AUGUSTO; CÁRCEL, 2020). Ocorrendo redução na espessura da parede 

celular, saída do ar intracelular e entrada do etanol e extração de alguns compostos (ROJAS; 

AUGUSTO, 2018a, 2018b; ROJAS; AUGUSTO; CÁRCEL, 2020; WANG et al., 2019a). O 

etanol também promove um aumento no coeficiente de transferência de massa convectiva, 
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agindo na redução da resistência externa (ROJAS; AUGUSTO; CÁRCEL, 2020). No início do 

processo de secagem o etanol pode começar a evaporar rapidamente, pois a pressão de vapor 

da água é menor que a do etanol. Na superfície da amostra há uma mistura de álcool e água, a 

qual possui uma maior quantidade de água que na camada interna seguinte (ROJAS; 

AUGUSTO, 2018b; ROJAS; AUGUSTO; CÁRCEL, 2020). 

Devido ao efeito Marangoni, ocorre o fluxo de água das células a partir da formação de 

um gradiente de tensão superficial entre as interfaces água e álcool no interior da amostra. Além 

disso, como ocorre uma redução na espessura da parede celular e não há presença de ar no 

interior das células, verifica-se uma menor resistência ao fluxo de regiões próximas. Com isso, 

há uma rápida transferência de fluido para a superfície do alimento e a vaporização para a fase 

de ar acontece em taxas mais elevadas (MIANO; ROJAS; AUGUSTO, 2021; ROJAS; 

AUGUSTO, 2018b; ROJAS; AUGUSTO; CÁRCEL, 2020).  

Rojas, Augusto e Cárcel (2020) avaliaram secagem da maçã com etanol e ultrassom. As 

fatias de maçã foram colocadas em etanol a (96%v/v) em tempos de 0, 10, 20 e 30 minutos a 

25ºC. A secagem convectiva foi realizada a 50ºC com e sem o uso de ultrassom a 21,77 kHz, 

20,5 kW/M3. O uso do ultrassom afetou a resistência à transferência de massa interna e do 

etanol, resistência externa. A imersão em etanol por 30 minutos ocasionou um aumento de 

300% no coeficiente de transferência de massa convectiva, agindo na redução da resistência 

externa. Pode-se dizer que o transporte de umidade da superfície da amostra para o ar de 

secagem é facilitado pelo pré-tratamento com etanol. As maiores reduções no tempo de 

secagem foram observadas com uso de etanol + ultrassom em 30 minutos, ao se comparar com 

a amostra sem nenhum tratamento, a diminuição foi de 70±7%. Quanto ao tratamento apenas 

com etanol, resultados consideráveis também foram observados para E10, E20 e E30, uma 

redução de 34±5%, 47±3% e 54±4% respectivamente em comparação a amostra C (sem pré-

tratamento). Bons resultados de secagem utilizando etanol sozinho ou em combinação com 

outros pré-tratamentos também foram observados para aipo (MIANO; ROJAS; AUGUSTO, 

2021), melão (CUNHA et al., 2020), abóbora (ROJAS; SILVEIRA; AUGUSTO, 2019). 

Os ajustes dos dados mostrados na Tabela 06 para a desidratação da beterraba com pré-

tratamento com ácido cítrico são mostrados abaixo.  
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Tabela 6 - Valores de k e n para o pré-tratamentos com ácido nas fatias de beterraba com base 

no ajuste do modelo de Page Modificado 

Amostra k (min-1) n 

Ácido cítrico 0,0084±0,00054a 4,23±0,65a 

Controle 60min 0,0068±0,00050b 6,46±0,80a 

STD 60min 0,0080±0,0006a 4,59±0,96a 

Fonte: Autora (2022).  
a,b, letras diferentes sobrescritas indicam diferença significativa entre as linhas considerando 5% de significância. 

 

A velocidade de secagem (p<0,05) da amostra com ácido cítrico foi superior à amostra 

controle 60min. Isso pode estar associado a pectina presente na parede celular que em condições 

ácidas se solta (HIRANVARACHAT; DEVAHASTIN; CHIEWCHAN, 2011; MICHELI, 

2001). Quando a parede celular amolece, há uma maior remoção de água, resultando em taxas 

de redução de umidade mais elevadas (HIRANVARACHAT; DEVAHASTIN; CHIEWCHAN, 

2011). Esses resultados podem ser atribuídos ao fato que o ácido cítrico favorece o aumento da 

permeabilidade da célula ocasionando um aumento da difusividade de água (DOYMAZ, 2013). 

Já ao comparar a velocidade de secagem da amostra com ácido cítrico e STD 60min não foi 

possível observar diferença significativa (p>0,05). 

Hiranvarachat, Devahastin e Chiewchan (2011) avaliaram diferentes pré-tratamentos 

com ácido cítrico para reduzir a perda de qualidade na secagem da cenoura em temperaturas de 

70ºC, 80ºC e 90ºC. As amostras foram imersas em ácido cítrico a 2% para um pH de 4 ou 5 por 

3 a 10 minutos, branqueadas em ácido cítrico a 0,7% fervente por 0,5 a 2,5 minutos para um 

pH de 4 ou 5, como controle foram utilizadas amostras imersas em água destilada por 10 

minutos, branqueadas em água quente por 2,5 minutos sem nenhum tipo de tratamento. Nas 

amostras desidratadas foram avaliadas capacidade de reidratação, encolhimento, teor de 

caroteno, carotenóides e cor. O controle em água foi utilizado para comparação com a amostra 

de ácido cítrico para avaliar de forma nítida o efeito do uso de ácido. No início da secagem, as 

amostras imersas em ácido cítrico (pH 4 ou 5) tiveram uma ligeira redução de umidade em 

comparação a amostra controle (sem tratamento) e o controle em água, essa característica pode 

estar associada a pectina presente na parede vegetal da cenoura, que em condições ácidas se 

desprende. Já referente ao tempo de secagem, não houve diferença significativa em comparação 

as cenouras sem tratamento. Para o branqueamento com ácido cítrico, houve uma maior redução 

de umidade em relação às amostras controle (sem tratamento) e controle (imersa em água), esse 

resultado pode estar associado a característica do ácido que auxiliou a afrouxar a parede celular 
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e também ao branqueamento. Este pré-tratamento quando comparado com o ácido, não houve 

diferença significativa no tempo de secagem. Mesmo que em ambientes ácidos há uma 

tendência a pectina presente na parede celular se degradar (MICHELI, 2001).  

É possível verificar que em todos os tratamentos os valores de n foram maiores que 1, 

ficando entre 3,09 e 6,46. Essa constante representa o tipo de difusão relacionado à 

microestrutura do alimento. O menor valor de n foi observado para o tratamento com etanol, 

isso pode estar associado a mecanismos de transferência de massa externa (ROJAS; 

AUGUSTO, 2018b). 

 

5.1.2 Análise de cor 

 

Um bom desempenho durante a secagem é importante para os processos industriais, 

entretanto para uma possível definição de novas técnicas, a avaliação de parâmetros físico-

químicos é primordial para uma tomada de decisão. Na Tabela 7, são apresentados os 

parâmetros de cor da beterraba desidratada, a análise foi realizada para cada pré-tratamento 

após a desidratação. 

 

Tabela 7 - Parâmetros de CIELAB, cromaticidade e ângulo Hue de beterrabas desidratadas 

com pré-tratamento de ácido cítrico e etanol e amostras controle e STD 

Amostra L* a* b* C* Hue ΔE 

STD 26,10±3,76a 11,59±2,92a 7,48±0,20a 5,01±6,32a 0,59±0,14a  

Controle 27,50±3,94a 9,74±2,64a 7,10±0,05a 9,74±2,64a 0,65±0,12a 4,28±2,46a 

Etanol 25,17±0,07a 8,27±0,16a 5,04±0,18b 8,10±0,07a 0,56±0,01a 5,10±2,52a 

Ácido 

cítrico 

22,39±0,06a 16,49±16,48a 4,63±0,08c 16,49±0,13a 0,26±0,02a 7,62±0,17a 

Fonte: Autora (2022). 
a,b,c letras diferentes sobrescritas indicam diferença significativa entre as linhas considerando 5% de significância 

 

Tendo em vista que a cor interfere de forma direta na aceitabilidade do alimento 

(OLIVEIRA et al., 2010), se faz necessário minimizar durante o processamento os danos nos 

pigmentos e reações de escurecimento (TEKIN et al., 2017). 

Os resultados mostram que os valores de L* para os pré-tratamentos com etanol e ácido 

cítrico e amostras controle não apresentaram diferença significativa (p>0,05) quando 

comparadas às amostras STD, ou seja, não se tornaram mais escuras. Como não houve mudança 
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na propriedade de luminosidade, isso demonstra que os pré-tratamentos não tiveram influência 

direta sobre esse parâmetro. Pré-tratamentos para secagem realizados com etanol, etanol + 

vácuo e água + vácuo, demonstraram ser relevantes para inibição da atividade enzimática que 

ocasiona escurecimento (WANG et al., 2019b). Na secagem do melão, uma concentração maior 

de etanol no pré-tratamento ocasionou uma redução de luminosidade mais elevada (CUNHA et 

al., 2020), porém, conforme pode ser visto na Tabela 6, o etanol não influenciou neste 

parâmetro na secagem da beterraba. 

O padrão de cor a* é referente à tonalidade vermelha dos alimentos, não foram 

observadas diferenças significativas (p>0,05) para os pré-tratamentos e amostras controle 

quando comparadas as amostras STD. A retenção de caroteno esteve mais associada ao pH que 

ao processo de secagem (HIRANVARACHAT; DEVAHASTIN; CHIEWCHAN, 2011). 

Observou-se um valor de b* positivo em ambos os tratamentos e amostra controle. Os 

resultados indicam que as amostras com etanol e ácido cítrico tiveram uma redução nesse 

parâmetro (p<0,05), em relação a STD ou seja, ficaram menos amareladas. Reações de 

desidrogenação da betacianina também são consideradas para mudança de cor, a pigmentação 

vermelha sofre modificações para produtos de degradação amarelos, onde a neobetina está 

presente (ALARD; WRAY; GROTJAHN, 1985; PRIETO-SANTIAGO et al., 2020). Reduções 

nos parâmetros de luminosidade e amarelamento (L* e b*) podem ocasionar a degradação dos 

pigmentos e gerar pigmentos responsáveis pelo escurecimento (AMANOR-ATIEMOH et al., 

2020; GUPTA et al., 2011). Quanto a cromaticidade, os pré-tratamentos e a amostra controle 

não apresentaram diminuição de pureza de cor (p>0,05) quando comparado a amostra STD. O 

pré-tratamento com ácido cítrico não apresentou diferenças significativas (p>0,05) em relação 

ao controle STD. Para a medida do Ângulo Hue, os pré-tratamentos e amostra controle não 

apresentaram redução da qualidade visual (p>0,05) em relação a STD.  

O ΔE é utilizada para analisar a grandeza geral da mudança de cor entre as amostras de 

interesse e o controle (WANG et al., 2019a). Ao se comparar a diferença de cor ΔE dos 

tratamentos e controle com a amostra STD não foi possível observar diferença significativa 

(p>0,05). Os resultados demonstram que ambos os tratamentos não implicaram em alterações 

nas fatias de beterraba. Podemos dizer que de uma maneira geral, os pré-tratamentos não 

interferiram na cor das amostras, sendo que este parâmetro afeta de forma direta na 

aceitabilidade do alimento (OLIVEIRA et al., 2010). 
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5.1.3 Análise de betaxantina, betacianina e betalaína total da beterraba desidratada   

 

O teor de betaxantina, betacianina e betalaína total da beterraba desidratada pré-tratada 

com ácido cítrico e etanol é mostrado na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Resultados de betaxantina, betacianina e betalaínas totais para beterraba 

desidratada 

Amostra Betaxantina (mg/g) Betacianina (mg/g) Betalaína total (mg/g) 

STD 48,57±0,024a 84,96±8,83a 133,54±8,85a 

Controle 35,98±20,01a 46,73±18,43a 82,71±38,52a 

Etanol 79,75±4,53a 78,80±3,18a 158,54±1,35a 

Ácido cítrico 36,01±14,1a 44,84±17,98a 80,82±32,88a 

Fonte: Autora (2022). 
a,b, letras diferentes sobrescritas indicam diferença significativa entre as linhas considerando 5% de significância 

 

Os valores de betaxantina variaram de 35,98±20,01 a 79,75±4,53, betacianinas variaram 

de 44,84±17,98 a 84,96±8,83 e as betalaínas de 80,82±32,88 a 158,54±1,35. Os resultados 

mostram que não há diferença significativa (p>0,05) da concentração de betaxantinas, 

betacianinas e betalaínas totais entre os tratamentos. Esse fato indica que o efeito do pré-

tratamento não acarretou na alteração da concentração em relação à amostra não tratada STD, 

utilizada aqui como um padrão do processamento da indústria atualmente. Esses resultados 

mostram que o pré-tratamento não reduz a concentração dos pigmentos, o que é um ponto 

importante para sua aplicação, uma vez que ele acelera o processo de secagem sem alterar o 

teor desses importantes compostos nas amostras secas. Uma temperatura considerada ideal para 

extração da betalaína de beterrabas é 40ºC (ROY et al., 2004), em uma faixa de temperatura de 

50ºC a 80ºC é possível observar uma redução de estabilidade (HERBACH; STINTZING; 

CARLE, 2006). Apesar da desidratação da beterraba ter sido realizada a 60ºC, acredita-se que 

os resultados obtidos estejam relacionados ao fato de que os pré-tratamentos aceleraram o 

processo de secagem reduzindo a degradação desses compostos. Apesar da redução no 

parâmetro b* de coloração para as amostras etanol e ácido cítrico, não foi possível observar 

esse impacto nas análises de betaxantina, pois conforme a Tabela 8, não foi identificada 

diferença significativa entre os pré-tratamentos e STD. 
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5.1.4 Análise de MEV 

 

A fim de verificar o efeito dos pré-tratamentos na parede celular da beterraba, as 

beterrabas desidratadas foram analisadas por MEV – Microscopia Eletrônica de Varredura, as 

diferenças entre as amostras com etanol, controle e STD e ácido cítrico, controle e STD são 

mostradas nas imagens abaixo. 

 

Figura 2 - Microscopia Eletrônica de Varredura das amostras: (a) ácido cítrico, (b) controle 

60min e (c) STD. 

            

   

Fonte: Autora (2022). 

 

O processo de desidratação osmótica ocasiona mudanças na estrutura do tecido vegetal. 

Melhores propriedades de reidratação foram observadas para amostras branqueadas em ácido e 

água, já a retração foi maior nesses tratamentos (HIRANVARACHAT; DEVAHASTIN; 

CHIEWCHAN, 2011). A transferência em massa de água do tecido para a solução osmótica e 

o soluto da solução osmótica para os espaços intercelulares e extracelulares leva a danos 

estruturais nas células. Quanto maior o ganho de sólidos e perda de água, e conforme o ganho 

de sólidos aumenta e a perda de água diminui, o tecido celular é prejudicado (JUNQUEIRA et 

al., 2021; NIETO et al., 2013; NOWACKA et al., 2014). Os tecidos vegetais das amostras de 

a b 

c 
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beterraba STD estão mais regulares e mais próximos uns dos outros. A parede celular das 

amostras tratadas com ácido cítrico apresentam uma maior irregularidade quando comparadas 

ao controle e STD e também uma leve ruptura do tecido. No tratamento osmótico ocorre uma 

quebra nas paredes celulares, redução no contato intercelular, plasmólise e a estrutura celular 

das amostras fica colapsada ocasionada pela absorção do soluto e perda de água (DENG; 

ZHAO, 2008). No processo de secagem, ocorre a contração celular que ocasiona uma mudança 

na estrutura do produto e possibilita a saída de água (RAMOS et al., 2004). 

Na Figura 3, são mostradas as diferenças entre as amostras desidratadas de etanol, 

controle 30min e STD. 

 

Figura 3 - Microscopia Eletrônica de Varredura das amostras: (a) etanol, (b) controle 30min e 

(c) STD 

                  

 

Fonte: Autora (2022).  
 

O etanol quando utilizado como pré-tratamento provoca alterações de estrutura na 

matriz dos alimentos, acarreta na entrada de etanol e extração de compostos celulares e água 

(GUEDES et al., 2021; ROJAS; AUGUSTO, 2018a; ROJAS; SILVEIRA; AUGUSTO, 2019; 

WANG et al., 2019b).  

A amostra pré-tratada com etanol apresentou a parede celular mais aberta e um aspecto 

mais murcho, fino e distorcido, alterando seu aspecto quando comparada a amostra controle e 

a b 

c 



46 

 

STD. Isso pode estar associado a extração de compostos celulares como lipídios das membranas 

e parede celular, alguns tipos de proteínas e compostos polifenólicos (CANTERI et al., 2019; 

GUEDES et al., 2021). Essas mudanças estruturais no etanol podem se relacionar a dois 

processos: efeito Marangoni e desidratação osmótica. No Efeito Marangoni, no decorrer do pré-

tratamento o etanol entra no alimento e a água acaba indo do alimento para o etanol. Desta 

forma, a parte superior do alimento é formada por uma mistura de etanol e água, e a água por 

possuir um maior ponto de ebulição, evapora de forma mais lenta, tendo mais água que etanol 

na superfície. Enquanto a concentração de etanol diminui na superfície do alimento, essa região 

atinge uma maior tensão superficial quando comparada a outras regiões e o gradiente na tensão 

superficial puxa o fluido da próxima camada, resultando em um fluxo contínuo do interior das 

camadas para a parte superior, o que ocorre até o momento em que o equilíbrio da tensão 

superficial seja alcançado (ROJAS; AUGUSTO, 2018a). Já na desidratação osmótica, a 

remoção da água ocorre pelo contato do alimento com a solução hipertônica e a parede celular 

age como membrana semipermeável possibilitando o fluxo de água (SHI; MAGUER, 2002). 

Desta forma, a diferença de pressão osmótica do conteúdo celular é capaz de ocasionar a saída 

de parte da água do produto (GUEDES et al., 2021). 

 

5.2 ENZIMAS 

 

Considerando a capacidade de enzimas com atividade de pectinase e de celulase de 

amolecimento de tecidos vegetais e de quebrar os polissacarídeos da parede celular, buscou-se 

neste trabalho avaliar essas enzimas como uma possível forma de acelerar o processo de 

secagem da beterraba. Os resultados serão discutidos de forma separada aos demais 

tratamentos, tendo em vista comportamentos diferentes observados durante a secagem e com 

isso, não seria possível realizar a comparação com os pré-tratamentos em etanol e ácido cítrico. 

 

5.2.1 Secagem  

 

Abaixo, são apresentados cinco modelos semi-teóricos que foram aplicados para ajustar 

dados experimentais de amostras pré-tratadas com Celluclast® e Pectinex®, com o intuito de 

avaliar sua eficácia. A Tabela 9 mostra o desempenho estatístico dos modelos para expressar a 

redução de Uadm ao decorrer do tempo.
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Tabela 9 - Adequação dos modelos selecionados para representar os pré-tratamentos da secagem beterraba 

Amostra Modelo Parâmetros 

R2 χ2 CIA SEM Avaliação 

 

 

 

Celluclast® 

Lewis [0,676;0,778] [0,033;0,0436] [-18,98;-14,3] [0,089;0,13] Rejeitado 

Henderson e Pabis [0,736;0,826] [0,034;0,044] [-17,75;-8,51] [0,080;0,11] Rejeitado 

Page [0,97;0,998] [0,0016;0,0048] [-50,09;-31,89] [0,0041;0,0012] Rejeitado 

Page modificado [0,989;0,994] [0,00047;0,00129] [-52,19;-43,93] [0,0010;0,0019] Aceito 

Logarítmico [0,86;0,939] [0,013;0,026] [-20,31;-9,34] [0,039;0,052] Rejeitado 

 

 

 

Pectinex® 

Lewis [0,69;0,755] [0,04;0,048] [-14,83;-10,88] [0,010;0,0123] Rejeitado 

Henderson e Pabis [0,756;0,808] [0,035;0,044] [-12,50;-7,25] [0,082;0,09] Rejeitado 

Page [0,99;0,998] [0,0003;0,001] [-50,11;-34,35] [0,0006;0,003] Rejeitado 

Page modificado [0,994;0,998] [0,0005;0,001] [-55,15;-38,06] [0,0005;0,0025] Aceito 

Logarítmico [0,88;0,931] [0,015;0,020] [-14,40;-5,14] [0,028;0,038] Rejeitado 

Fonte: Autora (2022). 

Legenda: Rejeitado: baixos valores de R2 e CIA e altos valores de χ2 e SME. Aceito: altos valores de R2 e CIA e baixos valores de   χ2 e SME.
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De acordo com a Tabela 9, com os modelos matemáticos de Lewis, Henderson e Pabis 

e Logarítmico não foi possível obter um bom ajuste para ambos os tratamentos enzimáticos. 

Valores de R2 <0,93, χ2 <0,048 e SME <0,13 e CIA <-14,3. Os fatores para rejeitar ou aceitar 

os modelos matemáticos que melhor representam o processo de secagem da beterraba foram 

escolhidos com base em baixos valores de χ2, CIA e do erro padrão médio e altos valores de 

(R2>0,99) (GOKHALE; LELE, 2011; JAIN; PATHARE, 2007; SANT’ANNA et al., 2010). 

No pré-tratamento com Celluclast® e Pectinex®, valores de R2 ficaram entre 0,676 a 

0,998, χ2 0,0003 a 0048, CIA -55,15 a -5,14 e SME de 0,0005 a 0,13.  Embora o modelo de 

Page, tenha apresentado ajustes estatísticos semelhantes ao de Page Modificado, pode-se 

concluir que Page Modificado apresentou o melhor ajuste para os dados experimentais, com 

R2>0,99, χ2 0,00047 a 0,00129, CIA -55,15 a -38,06 e SEM 0,0005 a 0,0019. Resultados 

semelhantes foram relatados na literatura para secagem de alecrim (ARSLAN; OZCAN, 2008), 

pimentão vermelho (VEGA et al., 2007a), aloe vera (VEGA et al., 2007b). Tendo em vista os 

bons ajustes estatísticos, os resultados obtidos na desidratação foram ajustados utilizando o 

modelo matemático de Page Modificado. Os valores das constantes k e n são apresentados na 

Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Valores de k e n para pré-tratamentos enzimáticos nas fatias de beterraba com 

base no ajuste do modelo de Page Modificado 

Amostra k (min-1) n 

Celluclast® 0,010±0,0007a 4,068±0,232a 

Pectinex® 0,008±0,0006a 3,893±0,232a 

Controle 60min 0,011±0,0011a 3,969±0,241a 

STD  0,009±0,0012a 3,871±0,406a 

Fonte: Autora (2022). 
a,b letras diferentes sobrescritas indicam diferença significativa entre as linhas considerando 5% de significância 

 

Conforme pode ser observado, valores de k para os tratamentos enzimáticos ficaram 

entre 0,00866±0,0006 e 0,01017±0,0007, e para as amostras controle e STD taxas de secagem 

foram estimadas em 0,0095±0,0012 e 0,01085±0,0011 respectivamente. É possível verificar 

que em todos os tratamentos os valores de n foram maiores que 1, ficando entre 3,87 e 4,06. 

Essa constante representa o tipo de difusão relacionado à microestrutura do alimento (ROJAS; 

AUGUSTO, 2018b).  
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A partir dos resultados é possível dizer que a velocidade de secagem não foi afetada 

pelos tratamentos enzimáticos (p>0,05). Para o processamento de bebidas, a utilização de 

enzimas é importante para a redução de custos e melhoria de qualidade. A degradação de 

polissacarídeos da parede celular para liberação de compostos celulares pode ser feita por 

enzimas que possuem atividade de celulase, pectinase e hemicelulase (MACEDO et al., 2013). 

Os polissacarídeos sofrem transformações ocasionando a liberação do conteúdo intracelular, 

provocando mudanças nas características de ligação de água, viscosidade, rendimento e 

características de compostos funcionais (DONGOWSKI; SEMBRIES, 2001). Celulases e 

pectinases influenciam na saída de conteúdo celular e amolecimento dos tecidos vegetais 

(NGUYEN; NGUYEN, 2018; SREENATH et al., 1984). Em tratamentos onde enzimas são 

introduzidas em frutas e vegetais, o aspecto de textura interfere. Vegetais com textura mais 

rígida como a cenoura, são mais resistentes à infusão, já algumas frutas, como a framboesa, se 

desintegram ainda no tratamento mecânico (BAKER; WICKER, 1996). As enzimas pectinases 

degradam moléculas de pectina presentes nas paredes primárias e lamela média de células 

vegetais (KASHYAP et al., 2001). Altos rendimentos de substâncias maceradas ou hidrolisadas 

de beterraba não são possíveis utilizando enzimas com atividade de celulose e pectinase. Um 

menor acesso para as enzimas pode estar associado as propriedades estruturais da parede celular 

(DONGOWSKI, 1996) e elevado teor de acetilação do componente de pectina. A parede celular 

da beterraba é de uma certa forma resistente a degradação de enzimas com atividade 

celulolíticas, pectolíticas e hemicelulolíticas. Ação da enzima Celluclast®1.5L por um período 

de 20 horas na estrutura da parede celular da beterraba não foi capaz de dissolver 

completamente (DONGOWSKI, 2001). 

Dongowski (2001) avaliou a degradação enzimática de preparados de pectinas e 

celulose isolados de beterraba e a interferência das propriedades estruturais dos polissacarídeos 

da parede celular da beterraba. Para isso, foram preparados compostos insolúveis em álcool e 

resíduos insolúveis em acetona, dessas substâncias foram analisadas frações de pectina, 

absorção de água, composição de sacarídeos e fibra alimentar. As pectinas apresentaram alta 

metilação (DMA 60%), e em torno de 0,4 a 0,5% de galacturonase, moderadamente solúvel em 

EDTA e água. Tendo em vista a elevada acetilação (DAc – em torno de 100%), os 

polissacarídeos pécticos foram resistentes ao ataque enzimático e a extração. Já a celulose 

isolada pode ser hidrolisada enzimaticamente. A atividade de enzimas pécticas de origem 

fúngica também pode ser afetada por inibidores proteináceos. Isolados da parede celular 

conseguem ligar um alto teor de água. Redução da ligação de água ao longo da ação enzimática 
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ou mudanças de viscosidade são questões sensíveis para processo de quebra dos polímeros e 

dissolução.  

 

5.2.2 Análise de cor 

 

Avaliação de diferentes técnicas de pré-tratamento para acelerar o tempo de secagem e 

melhorar o desempenho industrial são relevantes. Porém, para uma possível definição de um 

novo método, é primordial a avaliação de parâmetros físico-químicos afim de auxiliar na 

tomada de decisão. Na Tabela 11, são apresentados os parâmetros de cor da beterraba 

desidratada, a análise foi realizada para cada pré-tratamento após a desidratação. 

 

Tabela 11 - Parâmetros de CIELAB, cromaticidade e ângulo Hue de beterrabas desidratadas 

com pré-tratamento enzimático, amostras controle e STD 

Amostra L* a* b* C* Hue ΔE 

STD 30,23±0,88ab 19,34±0,39b 11,52±0,95ab 19,34±0,39b 0,54±0,03a  

Controle 

60min 

32,58±2,28a 21,02±1,52ab 12,79±0,88a 21,02±1,52a 0,55±0,02a 1,67±0,02b 

Celluclast® 26,56±2,57bc 17,53±0,52c 10,41±0,52b 17,53±0,52c 0,536±0,03a 2,91±1,14b 

Pectinex® 
22,95±1,11c 21,93±0,48a 10,32±0,48b 21,93±0,48a 0,44±0,02b 8,09±0,89a 

Fonte: Autora (2022). 
a,b,c letras diferentes sobrescritas indicam diferença significativa entre as linhas considerando 5% de significância 

 

É possível verificar que para os valores de L* amostras pré-tratadas com Pectinex® 

quando comparada a amostra STD e controle se tornaram mais escuras (p>0,05), já para as 

amostras com Celluclast®, não foi possível verificar diferença significativa (p>0,05). Isso pode 

estar associado a coloração marrom da enzima e também a ocorrência da reação de Maillard, 

na qual ocorre uma reação entre os aminoácidos e açúcares redutores em temperaturas maiores 

(SHAVAKHI; CHAI; GHAZALI, 2021). O parâmetro a* está relacionado a tonalidade 

vermelha dos alimentos, presente em alimentos ricos em betalaínas. Menores valores foram 

observados para as amostras com Celluclast® (p<0,05), já com Pectinex®, os resultados não 

apresentaram diferença significativa (p>0,05). Resultados para o parâmetro b* foram positivos, 

indicando uma coloração amarelada em todas as amostras. É possível observar uma redução 

(p<0,05) na tonalidade amarela dos tratamentos enzimáticos em comparação ao controle, já em 

relação a amostra STD, não foi possível verificar diferença significativa (p>0,05). A 
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estabilidade dos carotenóides é capaz de ser melhorada em processos de maceração enzimática 

de vegetais e frutas (SHAVAKHI; CHAI; GHAZALI, 2021). Referente a cromaticidade, o pré-

tratamento com Pectinex® não apresentou redução (p<0,05) da pureza de cor em comparação 

ao controle, já em comparação a STD, houve redução (p<0,05). Para o pré-tratamento com 

Celluclast®, é possível verificar uma redução (p<0,05) de pureza em relação ao controle e para 

a amostra STD, não houve diferença (p>0,05). Para a medida do Ângulo Hue, o pré-tratamento 

com Celluclast® não apresentou diferenças significativas (p>0,05) em relação ao controle e 

STD, entretanto a amostra com Pectinex®, apresentou uma redução da qualidade visual (p>0,05) 

em relação ao controle e STD. Quanto ao ΔE, o pré-tratamento com Celluclast® não apresentou 

diferença significativa (p>0,05), em comparação a amostra STD. Já a amostra com Pectinex®, 

apresentou uma maior diferença (p<0,05) de cor. A lixiviação é um fenômeno considerado 

crítico em pré-tratamentos com maior teor de umidade, principalmente quando são estudados 

alimentos com pigmentos solúveis em água, como as betalaínas presentes na beterraba. Devido 

aos resultados obtidos com as pectinases, pode ser um obstáculo para sua utilização em estudos 

posteriores.  

 

5.2.3 Análise de betaxantina, betacianina e betalaína total da beterraba desidratada  

 

Betaxantinas e betalaínas são compostos solúveis em água e a perda dessas substâncias 

pode ocorrer por lixiviação (JUNQUEIRA et al., 2018; NISTOR et al., 2017; PACIULLI et al., 

2016). Os teores de betaxantina, betacianina e betalaína da beterraba desidratada pré-tratada 

com Celluclast® e Pectinex® são mostrados na Tabela 12. 

 

Tabela 12 - Resultados de betaxantina, betacianina e betalaínas totais para beterraba 

desidratada 

Amostra Betaxantina (mg/g) Betacianina (mg/g) Betalaína total (mg/g) 

STD 78,74±57,18a 48,58±20,74a 127,33±77,92a 

Controle 60min 57,55±1,74a 56,48±3,72a 114,04±5,47a 

Celluclast® 51,56±3,49a 49,38±10,89a 100,94±6,98a 

Pectinex® 43,34±5,86a 44,34±6,89a 87,68±10,89a 

Fonte: Autora (2022). 
a,b, letras diferentes sobrescritas indicam diferença significativa entre as linhas considerando 5% de significância 
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De acordo com os resultados observados, valores de betaxantina ficaram entre 

43,34±5,86 e 78,74±57,18, betacianina de 44,34±6,89 a 56,48±3,72 e betalaínas de 

87,68±10,89 a 127,33±77,92. Para as betaxantinas, betacianinas e betalaínas totais não foi 

possível observar diferença significativa (p>0,05) entre os pré-tratamentos e amostras controle 

e STD. Esse fato indica que o efeito do pré-tratamento não acarretou na alteração da 

concentração em relação à amostra não tratada STD, utilizada aqui como um padrão do 

processamento da indústria atualmente. Esses resultados mostram que o pré-tratamento não 

reduz a concentração dos pigmentos, o que é um ponto importante para sua aplicação, mesmo 

não tendo um impacto no aumento da velocidade de secagem. A degradação de polissacarídeos 

da parede celular para liberação de compostos celulares pode ser feita por enzimas que possuem 

atividade de celulase, pectinase e hemicelulase (MACEDO et al., 2015). Essas enzimas são 

capazes de hidrolisar os componentes de parede celular e liberar compostos bioativos.  

Sumali e colaboradores (2021) avaliaram a aplicação de um método de extração 

assistida por ultrassom para recuperar betalaínas e polifenóis de resíduos de beterraba vermelha 

e concluíram que os tratamentos realizados com enzimas pectinases e celulases não resultaram 

em um aumento da recuperação de betalaína de polpa úmida e outros compostos bioativos. No 

tratamento enzimático e nas amostras maceradas úmidas não foi possível identificar as 

betalaínas. No caso da polpa úmida, a não identificação da betalaína pode estar relacionado a 

presença de enzimas que degradam a betalaína, as quais em amostras secas não são ativas e 

também em casos onde há uma elevada atividade de água e uma tendência de quebra de ligação 

aldimina que ocasiona a degradação da betalaína. Isso pode estar relacionado ao fato de não ter 

sido observado um aumento no teor de betalaínas das beterrabas com pré-tratamento enzimático  

Apesar das amostras tratadas com as enzimas terem apresentado uma redução na 

coloração vermelha e luminosidade e a lixiviação observada durante o pré-tratamento, esses 

fatores não impactaram no teor de betalaínas totais, pois não houve diferença significativa entre 

as amostras STD, controle e as enzimas.  

 

5.2.4 Análise de MEV 

 

Com o objetivo de avaliar a interferência dos pré-tratamentos enzimáticos na parede 

celular da beterraba, as amostras desidratadas foram analisadas por MEV – Microscopia 

Eletrônica de Varredura, as diferenças entre as amostras com Celluclast®, Pectinex® controle e 

STD são mostradas nas figuras abaixo. 
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Figura 4 - Microscopia Eletrônica de Varredura das amostras: (a) Pectinex®, (b) Celluclast® e 

(c) STD e (d) controle. 

    

   

Fonte: Autora (2022).   

 

É possível verificar que nas amostras a e b tratadas com Pectinex® e Celluclast® há uma 

degradação celular com um nítido enxugamento e encolhimento (DONGOWSKI, 2001). Já 

para as amostras c e d controle e STD pode-se perceber que o tecido está intacto.  

As principais aplicações da enzima celulase Celluclast®, vem sendo utilizada para a 

quebra da celulose em glicose, celobiose e polímeros maiores de glicose, para hidrolisar 

compostos celulósicos em açúcares fermentáveis, diminuindo a viscosidade dos substratos de 

celulose (CHONG; WONG, 2015; YULIARTI et al., 2011) e extração de pectina de diferentes 

tipos de resíduos de vegetais e frutas como do bagaço de maçã (DRANCA; OROIAN, 2019). 

Já a pectinase Pectinex® é clarificação e despectinização de frutas e vegetais e a redução da 

viscosidade (SHAVAKHI; CHAI; GHAZALI, 2021). Resultados da combinação do processo 

de secagem e solução enzimática demonstram que podem interromper e suspender o processo 

de remoção de água da matriz do alimento. Entretanto, os resultados obtidos neste trabalho, 

indicam que a quebra da celulose e da pectina em amostras de beterraba não são um fenômeno 

B A a b 

c d 
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relevante a fim de facilitar a saída de água do material vegetal ao longo do processo de secagem 

convectiva. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos neste trabalho sugerem que quanto aos modelos matemáticos 

utilizados, para todos os pré-tratamentos, o modelo de Page Modificado apresentou os melhores 

ajustes, descrevendo de forma satisfatória os dados experimentais. Os valores de k e n variaram 

de 0,0066±0,0006 a 0,012±0,0005 e 3,09±0,074 a 6,46±0,080 respectivamente. 

 Entre os pré-tratamentos, o etanol influenciou de forma positiva a cinética de secagem, 

apresentando valores de k superiores as amostras controle 30min e STD 30min. Fato que não 

foi observado para amostras com ácido cítrico, onde valores de k foram superiores apenas a 

amostra controle 60min. Onde os va 

Em relação à avaliação físico-química e estrutural das amostras desidratadas, a análise 

de cor demonstrou que os pré-tratamentos com ácido cítrico e etanol, ocasionaram um aumento 

no amarelamento da amostra. Esse resultado não é interessante para este tipo de produto. 

Quanto ao teor de betalaínas, não houve diferença significativa entre a amostra STD e os pré-

tratamentos com etanol e ácido cítrico, o que demonstra a manutenção desses compostos 

bioativos durante a secagem. Já as análises de MEV demonstraram alterações na estrutura 

celular das amostras com pré-tratamento, o que indica a ocorrência da ação do etanol e ácido 

cítrico. 

A velocidade de secagem das amostras tratadas com enzimas, foram inferiores às 

amostras controle 60min e STD. Em relação as análises de cor, o pré-tratamento enzimático 

impactou em alterações de qualidade em todos os parâmetros, onde houve um maior 

escurecimento, redução da vermelhidão e amarelamento nas amostras desidratadas, sendo que 

esses resultados não são viáveis do ponto de vista de qualidade, tendo em vista o impacto da 

cor na escolha dos produtos. Já na concentração dos compostos de betaxantina, betacianina e 

betalaína total, não houve mudança em relação ao controle e STD. Para as análises de MEV, é 

possível observar alterações na estrutura celular das amostras com tratamento enzimático, o que 

demonstra a ação das enzimas na extração dos compostos e alterações do tecido vegetal. O 

impacto na aceleração da cinética de secagem para ácido cítrico e enzimas pode não ter ocorrido 

por questões de estrutura celular e concentração das substâncias. Apesar de os mesmos não 

terem apresentado conformidade em algumas análises e na cinética de secagem, apresentam-se 

como potencial para futuros estudos de secagem. Já para o etanol, mesmo com os resultados 

promissores obtidos, é relevante salientar que se faz necessário a realização de outros testes de 

qualidade e temperaturas de secagem, com o objetivo de aprimorar a eficácia do pré-tratamento, 

qualidade e segurança desses alimentos. Para os resultados de betalaína, há de ser considerado, 
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mesmo não sendo o objetivo do trabalho, que pode ter ocorrido lixiviação de concentrações 

significativas de betalaína quando se realizou os pré-tratamentos em água (controle), etanol e 

ácido cítrico, reduzindo a concentração desses pigmentos antes da entrada no secador, 

entretanto, não apresentou diferença significativa.  
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Porto Alegre: Artmed, 2007. 

 

FLECK, N.; SANT’ANNA, V.; OLIVEIRA, W. C.; BRANDELLI, A.; VERAS, F. F. 

Jaboticaba peel extract as an antimicrobial agent: screening and stability analysis. British 

Food Journal, Bradford, v. 1, n. 1, 2022. 

 

FUNEBO, T.; AHRNE, L.; PROTHON, F.; KIDMAN, S.; LANGTON, M.; 

SKJOLDEBRAND, C. Microwave and convective dehydration of ethanol-treated and frozen 

apples - physical properties and drying kinetics. International Journal of Food Science and 

Technology, Oxford, v. 37, p. 603-614, 2002.  

 

GANDIA-HERRERO, F.; ESCRIBANO, J.; GARCIA-CARMONA, F. Biological activities 

of plant pigments betalains. Critical Review and Food Science Nutrition, [s. l.], v. 56, p. 

937-945, 2016. 
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