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RESUMO 

 

JORGE, Aline. Desenvolvimento de metodologia baseada em dois estágios para 
a produção de tomate e pimentão amarelo em pó. 2018. 123 f. Tese (Doutorado 
em Engenharia de Produção) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 
Produção. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2018. 
 
 
Produtos desidratados em pó são amplamente consumidos por indústrias produtoras 
de alimentos prontos e pré-prontos, devido à facilidade de transporte, 
armazenamento, e vida de prateleira prolongada. É desejável que estes produtos 
sejam capazes de manter suas características o mais próximo possível do produto in 
natura quando são reidratados e, adicionalmente, que tragam vantagens econômicas 
para a indústria. O objetivo geral deste trabalho consistiu em produzir um sistema de 
secagem multi-estágio para frutas e hortaliças para manutenção de suas 
características e benefícios nutricionais, com custo de processamento reduzido. Para 
isso, foi necessário desenvolver e testar um protótipo do sistema de secagem 
hermeticamente fechado para permitir o processamento em baixa pressão e 
temperatura e fluxo de ar aquecido. A pesquisa se desenvolveu nas etapas de revisão 
da literatura, da escolha das matérias primas, da definição dos parâmetros de 
secagem, da obtenção e da caracterização dos pós de tomate e de pimentão. Foi 
aplicada uma ferramenta de tomada de decisão para escolha do método de secagem 
mais adequado. Foram avaliados no tomate os conteúdos de ácido ascórbico, 
compostos fenólicos totais, β-caroteno, licopeno, frutose, glicose, ácido cítrico, 5-
hidroximetil-2-furfural (HMF) e as alterações causadas nos tecidos. No pimentão 
amarelo foram avaliados os conteúdos de glicose, frutose, sacarose, ácido ascórbico, 
HMF, proteínas, fibra alimentar, cor, índice de escurecimento e identificação do perfil 
dos carotenoides. De acordo com os resultados na avaliação do pó de tomate, o 
processo de secagem em dois estágios levou a menores perdas de açúcares, 
conteúdos mais elevados de carotenoides e compostos fenólicos totais, bem como 
formação de HMF e endurecimento da superfície. Nos tratamentos avaliados no 
processamento do pimentão amarelo, o processo de secagem em dois estágios 
resultou em perdas nos conteúdos de ácido ascórbico e açúcares, além do aumento 
do índice de escurecimento. Na escolha do processo de secagem, foram 
considerados diversos aspectos, visto que diferentes parâmetros podem implicar em 
diferentes custos de aquisição, consumo energético e qualidade do produto final. 
Neste contexto, o processo de secagem em fluxo de ar aquecido se mostrou vantajoso 
para a secagem de tomate.  
 
 
Palavras-chave: Secagem. Tomate. Pimentão amarelo. Tomada de decisão. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

JORGE, Aline. Development of a methodology based in two stages for powder 
production of tomato and yellow sweet bell pepper. 2018. 123 p. Thesis 
(Doctorate Degree in Production Engineering) - Post-Graduation Program in 
Production Engineering. Federal University Technology of Paraná, Ponta Grossa, 
2018. 
 
 
Powdered dehydrated products are widely consumed by food industries of ready and 
pre-ready to eat products, due to its facility of transportation, storage and extended 
shelf life. It is desirable that these products can maintain its characteristics as closer 
as possible from fresh fruit when they are rehydrated and should bring economics 
advantages for the industry. The general objective of this work consists in producing a 
multi-stage drying system for fruits and vegetables for maintaining its characteristics 
and nutritional benefits, with lower processing costs. For this, it was necessary to 
develop and test a prototype of the drying system, hermetically closed for allowing the 
processing under low pressure and temperature and hot air flow. The research was 
developed in the steps of literature revision, raw materials choice, definition of drying 
parameters, obtaining and characterization of the tomato and sweet pepper powders. 
A decision-making tool was applied for the choice of the most proper drying method. 
In tomato were evaluated the contents of ascorbic acid, total phenolic compounds, β-
carotene, lycopene, fructose, glucose, citric acid, 5-hydroxy-methyl-2-furfural (HMF) 
and tissue changes. In yellow sweet bell pepper were evaluated the contents of 
glucose, fructose, sucrose, HMF, protein, fibers, color, browning indices and the 
carotenoid profile identification. According to the results of the tomato powder 
evaluation, the drying process in two stages lead to lower losses of sugars, high 
contents of carotenoids, total phenolic compounds, HMF formation, surface hardening. 
In the evaluated treatments of processing of yellow sweet bell pepper, the drying 
process in two stages resulted in losses of ascorbic acid content, sugars, increase of 
browning indices. For the choice of drying process, several aspects were considered, 
since different parameters may imply in different acquisition costs, energy 
consumption, and the quality effects of the final product, in this context the drying 
process in hot air flow was pointed as advantageous for tomato drying.  
 
 
Keywords: Drying. Tomato. Sweet Bell Pepper. Decision making. 
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1 INTRODUÇÃO 

Diversos métodos e equipamentos de secagem estão disponíveis para 

produção industrial de alimentos desidratados; contudo, os processos de desidratação 

de frutas e hortaliças exigem cuidados para evitar perdas de qualidade relacionadas 

aos parâmetros de processo utilizados. Sendo assim, a obtenção de produtos 

desidratados torna o processamento caro ou demorado.  

O processo de desidratação, trata-se da remoção da água presente no 

alimento. A redução da atividade de água, por sua vez, reduz a velocidade de reações 

químicas de degradação de componentes do produto e dificulta o desenvolvimento de 

microrganismos. Diferentes técnicas de secagem podem ser utilizadas na 

desidratação de frutas, tais como a desidratação osmótica, a liofilização e o micro-

ondas (SAGAR; SURESH KUMAR, 2010). Além desses, a combinação de métodos de 

secagem e diferentes tipos de pré-tratamentos podem ser associadas para realização 

da secagem (GARCIA-PEREZ et al., 2012; JORGE et al., 2014; TABTIANG et al., 2011). 

Segundo Sagar e Suresh Kumar (2010) a combinação de métodos de secagem ou o 

uso de pré-tratamentos pode aumentar a qualidade do produto final. 

Existem sistemas de secagem que não utilizam altas temperaturas para a 

remoção de umidade promovendo a manutenção e os benefícios dos componentes 

bioativos; entretanto, são equipamentos sofisticados com alto custo de instalação e 

operação. Por outro lado, também são encontrados no mercado sistemas mais 

simples que utilizam calor para a remoção da umidade, mas que podem levar a 

maiores perdas de qualidade nos produtos obtidos ao final do processo. 

Neste contexto, para atender os desejos e as necessidades do consumidor, 

percebe-se um aumento de custo de produção, devido à complexidade de parâmetros 

para o controle de temperatura e o tempo de processo, necessários para aprimorar a 

qualidade do produto. 

Com base nos sistemas de secagem disponíveis atualmente para a indústria 

alimentícia, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de uma nova metodologia 

de secagem de frutas e hortaliças visando a redução das alterações indesejáveis e a 

degradação dos nutrientes benéficos. 

1.1  JUSTIFICATIVA 

Muitas frutas e hortaliças comuns na alimentação humana possuem 
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substâncias benéficas à saúde. A prevenção de doenças cardiovasculares, a 

diminuição do risco de vários tipos de câncer, o combate aos radicais livres e o retardo 

do envelhecimento são algumas vantagens provenientes do consumo desses 

alimentos, possivelmente com quantidades consideráveis de vitaminas e compostos 

bioativos responsáveis por tais efeitos. 

Devido às características de metabolismo dos vegetais frescos, e da elevada 

fração de água em sua composição, esses apresentam uma vida de prateleira muito 

limitada, permanecendo mais suscetíveis à degradação.   

Várias frutas e hortaliças podem ser desidratadas e, a grande maioria delas 

apresenta nutrientes e micronutrientes benéficos para a saúde humana quando 

ingeridos na alimentação. Entre os produtos desidratados mais comuns podem ser 

citados uvas, abacaxi, ameixa, damasco, maçã, banana, tomate e outras. Podem ser 

encontrados na sua forma desidratada outros produtos como cogumelo shiitake, alho, 

cebola, ervas e temperos. Dessa forma, pode-se perceber que existe uma gama de 

aplicações de um sistema de secagem que resulte em produtos de qualidade com 

vantagens para a indústria e para o consumidor. 

Os processos de secagem normalmente envolvem transferência de calor e de 

massa, utilizando altas ou baixas temperaturas. A desidratação mais comum utiliza o 

aumento da temperatura no produto em um ambiente com umidade relativa do ar 

controlada, porém acarreta em alterações nas características físicas, químicas e 

sensoriais do produto. As alterações químicas causadas pelo efeito do calor podem 

levar à perda de nutrientes e micronutrientes deixando de trazer benefícios quando 

presentes na alimentação.  

Para evitar perdas na qualidade dos produtos desidratados é importante ajustar 

os parâmetros utilizados, de tempo e temperatura do processo. Entretanto, o equilíbrio 

dos parâmetros utilizados pode levar a um consumo energético elevado, em função 

da necessidade de longos períodos de funcionamento do equipamento, o que causa 

o aumento do custo do processo. 

Processos de secagem a frio apresentam poucas alterações químicas 

causadas pelo processamento; em contrapartida, o custo de instalação do 

equipamento acaba sendo elevado por se tratar de um sistema sofisticado, além do 

consumo energético ainda maior, visto que os sistemas de baixas temperaturas 

consomem maior quantidade de energia elétrica do que os sistemas que utilizam o 

calor. 
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Neste contexto, a proposta do presente trabalho consiste no desenvolvimento 

de um sistema de secagem a vácuo, com uso do frio no primeiro estágio calor num 

segundo estágio, para promover a remoção da umidade do produto de maneira a 

combinar a manutenção das características de qualidade nutricional do produto com 

redução do tempo de processo e do consumo energético pela remoção mais fácil e 

rápida da umidade de frutas e hortaliças. 
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1.2 OBJETIVO GERAL 

Produzir um sistema de secagem multiestágio para frutas e hortaliças, visando 

a manutenção de modo a manter as características e benefícios nutricionais, com 

custo de processamento reduzido. 

1.2.1 Objetivos Específicos 

- Projetar o sistema de secagem. 

- Construir o sistema de secagem com dois estágios. 

- Definir os parâmetros de secagem e ajustar o processo. 

- Testar o sistema de secagem para um ou mais frutos. 

- Comparar os resultados dos ensaios de qualidade do produto desidratado 

com resultados obtidos para o produto in natura por meio de determinações de cor, 

presença de açucares, carotenóides, ácido ascórbico, compostos fenólicos totais, 

umidade, atividade de água.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1  SECAGEM DE ALIMENTOS 

Na maioria das frutas e vegetais, o conteúdo de umidade corresponde a 80% 

ou mais, levando a uma grande limitação de sua vida de prateleira e tornando os 

produtos muito mais susceptíveis aos danos causados durante o transporte e 

armazenamento (MARFIL et al., 2008; SANTOS; SILVA, 2008). Dev e Raghavan (2012) 

investigaram as consideráveis perdas pós colheita nos produtos com elevados teores 

de umidade, incluindo perdas de qualidade destes produtos. Aproximadamente um 

terço destes produtos são desperdiçados em razão do tempo envolvido entre o 

transporte e armazenamento até o momento do consumo ou processamento (KUMAR 

et al., 2014)  

Frutas, vegetais e ervas podem ser desidratados com o objetivo de torná-los 

estáveis durante o armazenamento, visto que a baixa atividade de água reduz 

significativamente o desenvolvimento de microrganismos e a velocidade de reações 

bioquímicas. Ingredientes alimentícios como aromas, extratos de carne e vegetais, 

amido hidrolisado e hidrocoloides podem ser desidratados para obtenção de produtos 

em pó, com mais estáveis de fácil manuseio (PALZER et al., 2012). 

O processamento pode ocasionar alterações indesejáveis na aparência e 

causar mudanças no “balanço” natural do flavor e cor (NIJHUIS et al., 1998). Algumas 

propriedades físicas dos produtos também podem ser alteradas como a textura e a 

composição química afetando o sabor e os nutrientes (DEV; RAGHAVAN, 2012; MAYOR; 

SERENO, 2004).  

Neste contexto, diferentes métodos de conservação podem ser utilizados com 

o propósito de prolongar a vida de prateleira e facilitar o transporte e armazenamento, 

resultando na redução das perdas destes produtos. Segundo Jangam (2011), uma 

vasta gama de produtos pode ser conservada por desidratação, incluindo grãos, 

produtos cárneos, além das frutas e vegetais. 

A desidratação de frutas como o tomate (Lycopersicum esculentum Mill.), e 

pimentão (Capsicum annuum L.) é realizada para obter produtos com elevada 

concentração de carotenoides, facilitando o manuseio industrial, a dosagem da 

amostra e os outros processos subsequentes (PÉREZ-GÁLVEZ et al., 2005). 
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Os processos normalmente utilizados para obtenção de produtos desidratados 

envolvem diferentes tipos de troca térmica, com maior ou menor taxa de calor 

envolvida nos processos. Segundo Chong et al. (2013), os processos encontrados 

com maior frequência para produtos com elevados teores de umidade são a secagem 

por ar quente, a estufa com circulação de ar seco, a secagem a vácuo e a secagem 

solar. Dentre esses, os métodos mais comuns envolvem a secagem convectiva 

(NIJHUIS et al., 1998; SAGAR; SURESH KUMAR, 2010). Contudo, os métodos encontrados 

com maior frequência para a desidratação de frutas e vegetais incluem liofilização, 

secagem a vácuo, micro-ondas, desidratação osmótica ou a combinação de um ou 

mais métodos (DEV; RAGHAVAN, 2012). 

A maioria dos produtos com elevadas quantidades de umidade são 

desidratados pela ação de um fluxo de ar quente soprado através de pedaços (ou 

grãos) do produto úmido, leito fluidizado, ou spray drying, que pode ser utilizado para 

os produtos pastosos (KUDRA, 2012). 

De acordo com Kumar et al. (2014), os processos de secagem podem levar a 

diferentes tipos de alterações nos produtos desidratados, tais como a descoloração, 

as perdas de aroma, a degradação de nutrientes e as alterações na forma. Além disso, 

Liu et al. (2010) enfatizam a degradação dos compostos antioxidantes presentes no 

produto durante o armazenamento. Essa degradação de nutrientes e o 

desenvolvimento de microrganismos no fruto desidratado também podem ser 

reduzidos devido à baixa atividade de água (LAVELLI et al., 2013). 

Diferentes vitaminas, minerais e substâncias com ação antioxidante são 

encontrados nas frutas e vegetais, largamente consumidos no mundo todo, 

principalmente naquelas, com propriedades benéficas devido à presença de 

substâncias bioativas. Dessa forma Chong et al. (2013) destacam que uso de 

processos de secagem é uma das alternativas para prolongar a vida de prateleira das 

frutas e hortaliças por meio da remoção da umidade excessiva, possibilitando o 

armazenamento destes produtos. A secagem também traz outros benefícios, como a 

concentração de compostos antioxidantes quando submetidos a processos de 

secagem com parâmetros controlados (JORGE et al., 2014; NIAMNUY et al., 2013). 

A escolha do método de secagem mais adequado depende de vários fatores, 

tais como o tipo do produto a ser desidratado, a disponibilidade do secador, o custo 

de desidratação e a qualidade desejada do produto desidratado (DEV; RAGHAVAN, 

2012). O custo e a influência na qualidade do produto estão diretamente relacionados 
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respectivamente com o consumo energético e a temperatura usada no processo (CUI 

et al., 2008; GAMBOA-SANTOS et al., 2014; JINDARAT et al., 2013). 

2.1.1 Secagem a Frio 

Em sua grande maioria, os processos de secagem utilizam o calor como meio 

de remoção de umidade do produto. Contudo, as altas temperaturas levam a 

degradação e as modificações de alguns componentes, principalmente quando se 

tratam de substâncias com ação antioxidante. A partir disto, alguns métodos de 

secagem podem ser desenvolvidos em baixas temperaturas, na condição de vácuo, 

tornando este tipo de secagem adequada para produtos sensíveis ao calor (DEV; 

RAGHAVAN, 2012). 

Dentre os métodos de secagem a frio, um método muito utilizado é a secagem 

por congelamento, ou liofilização, que além das aplicações em alimentos também é 

muito utilizada em fármacos. Segundo afirmam Bosca et al. (2013), esse método 

promove maior estabilidade e durabilidade para as fórmulas de medicamentos.  

A redução da pressão promove a expansão das moléculas de água na fase de 

vapor e faz com que esse escape pelos poros com mais facilidade (DEV; RAGHAVAN, 

2012). Bosca et al. (2013) estabeleceram a necessidade de manter a temperatura do 

produto abaixo de um limite para evitar a desnaturação ou derretimento durante o 

processo de desidratação.  

Reis et al. (2012) estudaram a cinética de secagem em pressão reduzida e 

demonstram não haver grande diferença na cinética de secagem com o aumento da 

temperatura nessas condições, permitindo que a remoção da umidade seja 

desenvolvida em temperaturas mais amenas (35-40 ºC).  

2.1.2 Secagem a Vácuo Empregando Baixas Temperaturas 

Existem métodos para a secagem de alimentos, que envolvem o uso de baixas 

temperaturas ao longo do desenvolvimento do processo, aplicando técnicas com 

baixa pressão para promover a remoção da água. Devido à necessidade de baixas 

temperaturas para o desenvolvimento do processo, deterioração e reações 

microbiológicas são interrompidas, oferecendo alta qualidade ao produto desidratado 

(RATTI, 2001). 
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Geralmente, a secagem a vácuo é uma tecnologia consolidada, com vantagens 

relacionadas com a preservação da qualidade de produtos alimentícios de alto valor 

(HASSAN GHAJAR; HASHEMABADI, 2011). De acordo com Rajkumar et al. (2007), a 

secagem a vácuo em baixa temperatura permite evitar a oxidação de algumas 

substâncias nos produtos desidratados, além de preservar as propriedades sensíveis 

ao vapor. Sugere-se que sejam utilizadas baixas temperaturas em condição de vácuo 

para materiais sensíveis ao calor (DEV; RAGHAVAN, 2012), tais como alimentos e 

medicamentos.  

2.1.3 Combinação de Métodos de Secagem 

Métodos de secagem combinados tem se tornado muito mais comuns por 

permitir atingir um novo benefício tecnológico, proveniente de cada um dos processos 

envolvidos individualmente (DEV; RAGHAVAN, 2012). Neste contexto, várias 

combinações de técnicas têm sido testadas para reduzir o tempo de processo e, 

consequentemente, reduzir o consumo energético, além de aumentar a qualidade do 

produto (CHONG et al., 2014; JINDARAT et al., 2015; TAGHIAN DINANI et al., 2014). 

De acordo com Cui et al. (2008) diversas combinações de técnicas levam a 

uma diferenciação nas características da secagem e nos resultados obtidos. Cada 

processo promove mudanças no produto de acordo com as condições usadas. O 

tempo e a temperatura podem ser controlados individualmente em cada processo com 

o propósito de evitar com que estes parâmetros se tornem prejudiciais, e a secagem 

possa continuar em outro processo em sequência. 

Algumas combinações de métodos de secagem foram estudadas, de acordo 

com Abano et al. (2012), a secagem em micro-ondas oferece algumas vantagens 

quando combinada com outros métodos, especialmente com técnicas de secagem a 

frio. Os benefícios incluem o aumento na qualidade dos produtos, mas também a 

eficiência térmica e o menor tempo de secagem quando comparado com o processo 

convencional de secagem em estufa com circulação forçada de ar individualmente.  

De acordo com Dev e Raghavan (2012), a combinação da liofilização com 

micro-ondas está relacionada com técnicas modernas, representando uma alternativa 

para a indústria de alimentos frente aos processos de secagem convencional, os quais 

apresentam limitações quanto à fácil degradação dos nutrientes. Similarmente, Jorge 

et al. (2014) demonstram vantagens pela combinação da liofilização com a secagem 
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convectiva em estufa com circulação forçada de ar, avaliando a concentração de 

compostos antioxidantes em tomates desidratados.  

2.1.4 Escolha do Processo de Secagem 

A secagem de alimentos é uma operação unitária industrial muito dependente 

dos parâmetros de processo utilizados. A secagem de frutas, de acordo com Pekke et 

al. (2013), normalmente requer altas temperaturas e tempo prolongado, o que afeta 

diretamente o aroma, a cor, a textura, a composição nutricional, e a capacidade de 

reidratação. Segundo afirmação de Ratti (2001), a qualidade de um produto que sofreu 

secagem convencional é normalmente reduzida a partir do produto inicial. Alguns dos 

parâmetros utilizados em sistemas de secagem industrial são influenciados pelas 

características do tipo de secador. Conforme afirmam Prukwarun et al. (2013), pode 

haver interferência do design, do controle de temperatura, da velocidade do ar e da 

homogeneidade da umidade do ar. Além disso, a troca térmica característica de cada 

tipo de secador pode interferir fortemente na qualidade do produto final. 

O tipo de secador mais simples é o de bandeja ou estufa de secagem, uma 

câmara onde o material a ser seco é colocado em bandejas ou tabuleiros em uma 

unidade de operação descontínua, usada para operações em pequena escala. A 

secagem com ar quente implica no tratamento térmico e na degradação térmica de 

polifenois. Além disso, esse processo pode aumentar ou eliminar a atividade 

antioxidante dos vegetais dependendo da natureza ou do substrato (MRKÌC et al., 

2006) resultando em redução dos benefícios alimentares oferecidos pelo produto. 

A liofilização é uma operação comercialmente importante, usada para secar 

alimentos de alto valor com aromas e texturas delicados, pelos quais os consumidores 

estariam dispostos a pagar por uma qualidade superior (PISANO et al., 2011). Pisano 

et al. (2011) realizaram o monitoramento dos efeitos da secagem por liofilização em 

produtos farmacêuticos. Complementam Hassan Ghajar e Hashemabadi (2011) que, 

devido às características oferecidas pelo processo, trata-se de um método muito 

difundido para estabilizar produtos sensíveis, tais como materiais biológicos ou 

farmacêuticos e produtos alimentícios. Contudo, esse processo é realizado a baixas 

temperaturas, com grandes taxas de consumo energético e consequente elevado 

custo de operação. 
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A secagem por ar quente, em particular, é um antigo processo usado para 

preservar alimentos em que o sólido a ser desidratado é exposto continuamente a 

uma corrente de ar aquecido, no qual a umidade é removida pelo arraste promovido 

pelo ar (RATTI, 2001). Processos que utilizam o fluxo de ar aquecido levam à secagem 

mais rápida com menores perdas de nutrientes (KUMAR et al., 2010). O custo de 

operação desse tipo de secador é reduzido, em termos de consumo energético, visto 

que o tempo do processo é menor em relação aos outros métodos. 

Os industrializadores, em sua maioria, como afirmam Pekke et al. (2013), 

buscam tecnologias de secagem com baixo custo energético com eficiência de 

produção relacionada ao rendimento, ao custo do consumo energético de operação e 

a qualidade do produto final. Entretanto, alguns tipos de secadores não resultam em 

produto de qualidade elevada, ao mesmo tempo em que apresentam baixo consumo 

de energia. 

Os processos de secagem de alimentos são fortemente dependentes dos 

parâmetros de tempo e temperatura, onde ambos podem refletir diretamente no custo 

do processo e na qualidade final do produto. Quando são utilizadas temperaturas 

muito elevadas, pode haver perdas de qualidade (Jorge et. al, 2014)  

Por outro lado, o método AHP (Analytic Hierarchy Process) é uma ferramenta 

de tomada de decisão baseada na contagem de diferentes pesos, que definem as 

prioridades dadas para cada critério classificado como relevante na escolha do 

processo, auxiliando na escolha do melhor sistema (CZINER et al., 2005). O método é 

baseado na análise multicritério (multicriteria measurement theory) utilizada para 

derivar prioridades em uma escala absoluta, permitindo comparações hierárquicas em 

multinível (BOTTERO et al., 2011). Esta ferramenta pode auxiliar os industrializadores 

na escolha do processo de secagem mais adequado, de acordo a prioridade de suas 

necessidades. Giri e Nejadhashemi (2014) apresentam os benefícios relacionados à 

utilização da ferramenta AHP como um auxiliar na tomada de decisão em processos 

agroindustriais, visto que se trata de um método utilizado em muitos desafios. 

Segundo a explanação de Bottero et al. (2011), o AHP é desenhado para estruturar o 

processo de tomada de decisão em um cenário influenciável por múltiplos fatores 

independentes. 
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2.1.5 Características dos Produtos Desidratados 

A secagem de frutas, incluindo tomates e vegetais, tem como principal objetivo 

de remover ou reduzir o conteúdo de umidade dos produtos, levando a um aumento 

na vida de prateleira, redução de volume, maior facilidade de armazenamento e 

transporte destes produtos. Diferentes técnicas de secagem podem ser utilizadas para 

a secagem de frutas, tais como a desidratação osmótica, liofilização, micro-ondas 

(SAGAR; SURESH KUMAR, 2010) e a secagem convencional convectiva em estufa com 

circulação forçada de ar. Além disso, a combinação de métodos de secagem pode ser 

associada com diferentes pré-tratamentos para reduzir o tempo de processo e 

aumentar a produtividade (GARCIA-PEREZ et al., 2012; JORGE et al., 2014; TABTIANG et 

al., 2011). Sagar e Suresh Kumar (2010) também demonstraram que a combinação 

de métodos de secagem ou o uso de pré-tratamentos podem aumentar a qualidade 

do produto final.  

Frutas e vegetais, largamente consumidos no mundo todo, contêm diferentes 

vitaminas, minerais e substâncias com atividade antioxidante. Chong et al. (2013) 

destacaram que o uso de processos de secagem como alternativas para estender a 

vida de prateleira de frutas e vegetais em termos de remoção da umidade excessiva, 

permitindo prolongar o armazenamento destes produtos. A secagem também traz 

benefícios nutricionais, tais como a concentração de componentes, quando as frutas 

e vegetais são submetidas a processos de secagem sob condições controladas 

(JORGE et al., 2014; NIAMNUY et al., 2013)  

De acordo com Kumar et al. (2014), processos de secagem levam a diferentes 

tipos de mudanças nos produtos desidratados; perdas de cor, alterações de aroma, 

degradação de nutrientes, e mudanças na estrutura física são notadas com 

frequência. Além disso, Liu et al. (2010) enfatiza que a degradação de componentes 

antioxidantes presentes no produto durante o armazenamento, é responsável pelas 

mudanças de cor e desenvolvimento de aromas indesejáveis, somando com as 

perdas relacionadas aos benefícios provenientes destes componentes. A degradação 

de nutrientes e o crescimento de microrganismos nas frutas desidratadas podem ser 

reduzidos pela baixa atividade de água (LAVELLI et al., 2013).  

Diversas substâncias antioxidantes, tais como carotenoides, ácido ascórbico e 

compostos fenólicos, em frutas e vegetais são responsáveis por muitos benefícios 

nutricionais, frente ao potencial terapêutico dessas substâncias, incluindo efeitos 
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protetores às doenças de coração, desenvolvimento de câncer, e envelhecimento 

celular (OUCHEMOUKH et al., 2012). O aquecimento durante processos de secagem 

pode levar a mudanças ou degradações destas substâncias dependentes de suas 

características químicas e estruturais (SIRIAMORNPUN et al., 2012). 

Entre as mudanças durante os processos de secagem, as reações não 

enzimáticas são as mais significantes que refletem diretamente na qualidade do 

produto. O escurecimento originário das reações de escurecimento não enzimático 

geralmente ocorre em produtos que contém açúcares redutores, representado 

majoritariamente por D-glicose em sua composição, e pela presença de aminoácidos 

livres. As reações de escurecimento com estas características são chamadas de 

reação de Maillard, ou escurecimento não enzimático, para se diferenciar das reações 

de escurecimento causadas pela oxidação de enzimas, frequentemente encontradas 

em vegetais como batata, maçã e cenoura (FENNEMA, 1996). 

É relevante compreender as mudanças na composição do tomate causadas 

pelos processos de secagem para evitar perdas nutricionais e melhorar a qualidade 

dos tomates desidratados. Devido à concentração dos componentes benéficos, o 

tomate tem sido relacionado à prevenção de doenças em humanos (TAPIERO et al., 

2004). 

Dev e Raghavan (2012) enfatizaram as consideráveis perdas nutricionais pós-

colheita em produtos de elevada umidade, incluindo perdas de qualidade. 

Aproximadamente um terço das perdas desses produtos é devido ao tempo envolvido 

entre o transporte, armazenamento e o momento do consumo ou processamento 

(KUMAR et al., 2014).  

Neste contexto, diferentes métodos de conservação, incluindo processos de 

secagem, podem ser usados para estender a vida de prateleira e facilitar o transporte 

e armazenamento, resultando na redução das perdas destes produtos. Alguns 

aspectos da estrutura física dos produtos desidratados, tal como, a textura, podem ser 

modificados, e algumas mudanças na composição química também podem ocorrer, 

afetando o aroma e presença de nutrientes (DEV; RAGHAVAN, 2012; MAYOR; SERENO, 

2004). 

2.2 CARACTERÍSTICAS DO TOMATE (LYCOPERSICUM ESCULENTUM)  

O tomate (Lycopersicum esculentum) é um dos vegetais mais consumidos no 

mundo, tanto como fruto inteiro ou como produto processado. Na Europa e Estados 
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Unidos, os tomates estão atrás somente das batatas em importância econômica e 

consumo, sendo usados na indústria alimentícia como produto in natura ou na 

produção de vários outros produtos (NAVARRO-GONZÁLEZ et al., 2011). Os dados 

estatísticos mais recentes apontam que o maior produtor de tomate é a China, com 

50.664.000 toneladas/ano, seguido pela Índia que produz 18.227.000 toneladas/ano 

e Estados Unidos com 12.656.000 toneladas/ano (FAO, 2013). O Brasil também é 

importante produtor com aproximadamente 4 milhões de toneladas por ano, e cada 

brasileiro consome em média 50,44 gramas de tomate ou produtos de tomate por dia 

(FAO, 2013). De acordo com Sanjinez-Argandoña et al. (2011) a maior forma de 

consumo de tomates é na forma in natura, usado em saladas e produtos 

industrializados, como extrato ou polpa concentrada, polpa e pedaços de tomate com 

adição de especiarias. Ainda conforme os dados da Fao (2013), os maiores 

consumidores mundiais de tomate e produtos de tomate são a Turquia e a Tunísia, 

com um consumo anual de 98,62 kg per capita e 83,91 kg per capita, respectivamente. 

Segundo dados da Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO, 2013), atualmente o uso do tomate como alimento é universal e a produção 

mundial é estimada em 152,7 milhões de toneladas, e cerca de 16% são destinados 

ao processamento. 

O tomate é uma excelente fonte de nutrientes essenciais na dieta, tais como os 

antioxidantes incluindo o ácido ascórbico, os tocoferóis, os compostos fenólicos e os 

carotenoides (CHANFORAN et al., 2012; DEMIRAY et al., 2013; KOH et al., 2012), 

especialmente o licopeno.  

2.2.1 Alterações Causadas Pelo Processamento nos Compostos Bioativos 

Presentes no Tomate 

Consumidores buscam frutas e vegetais por sua facilidade de consumo e pela 

variedade de produtos nos quais podem ser utilizados, além do crescimento da 

preocupação com os benefícios dos alimentos para a saúde. Também é senso comum 

de que as frutas e vegetais são boas fontes de vitaminas, minerais, fibras e 

componentes com ação antioxidante, os quais promovem benefícios à saúde humana.  

Alguns estudos em acerola, morango, tomate e algumas frutas tropicais 

indicaram que há uma grande concentração de componentes antioxidantes destas 

frutas responsáveis por diversos benefícios relacionados à saúde. Frequentemente, 
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muitos desses estudos estão relacionados com a redução de níveis de colesterol 

(LEYVA et al., 2014) prevenção de diversas doenças degenerativas, tais como 

diabetes, (OUCHEMOUKH et al., 2012) doenças cardiovasculares (KAMILOGLU et al., 

2014) e o desenvolvimento de alguns tipos de câncer (por exemplo, próstata e 

aparelho digestivo) (LIU et al., 2010). 

De acordo com Kocabiyik et al. (2014), o tomate é um fruto estudado 

cientificamente devido à sua importância na alimentação humana, proveniente dos 

compostos antioxidantes. O fruto representa uma boa fonte de substâncias 

antioxidantes, incluindo ácido ascórbico, tocoferol, compostos fenólicos e 

carotenoides, principalmente o licopeno (LAVELLI et al., 2013). Dentre estes 

componentes, o licopeno e o β-caroteno têm a ação antioxidante mais importante 

(SARKAR; KAUL, 2014). Além disso, o tomate também possui quantidades 

consideráveis de carboidratos, proteínas, lipídeos e minerais (CHONG et al., 2013; 

JORGE et al., 2014). 

A qualidade dos tomates, relacionada ao frescor, é descrita conforme a 

aparência, sabor e a textura esperada pelos consumidores. Por outro lado, para 

tomates desidratados, Cernîşev (2010) estabeleceu que a cor e o sabor são 

considerados os atributos mais importantes na qualidade. Além disso, Nijhuis et al. 

(1998) relatam a preocupação da indústria de alimentos frente ao interesse dos 

consumidores em manter a qualidade do produto com a redução de perdas no aroma 

e compostos voláteis. Similarmente, as perdas associadas à cor, textura e valor 

nutricional também devem ser evitadas.  

Com o propósito de estender a vida de prateleira destes produtos, vários tipos 

de processamento podem ser usados, incluindo a secagem, com a vantagem do 

aumento do tempo de armazenamento e estabilidade nos produtos quando 

desidratados (KOCABIYIK et al., 2014; ZHANG et al., 2006). Muitos processos de 

degradação podem ter sua cinética reduzida em presença de baixa umidade e baixa 

atividade de água. Por exemplo, de acordo com Bosca et al. (2013), processos de 

oxidação, hidrólise, isomerização e reações com outros componentes, são 

consideravelmente reduzidos. Além disso, Palzer et al. (2012) mostraram outras 

vantagens da desidratação, relacionadas com a redução das perdas e manutenção 

do valor nutricional dos produtos desidratados. Seus estudos indicaram que alguns 

processos de alto custo, tais como refrigeração e congelamento podem ser evitados.  



29 
 

Após a desidratação, alterações de textura, aroma, sabor e cor podem 

acontecer durante o processo de secagem, e mudanças intensas de aroma podem 

ser percebidas quando produtos com grande quantidade de açúcares são 

desidratados em temperaturas elevadas (PALZER et al., 2012). Mudanças derivadas 

do processo de secagem dependem do tipo de produto, variedade, formato, condições 

de processo e do uso de pré-tratamentos (REYES et al., 2011). 

De acordo com Kocabiyik et al. (2014), o tomate é um fruto estudado 

cientificamente devido à sua importância na alimentação humana, proveniente dos 

compostos antioxidantes. Dentre estes componentes, o licopeno e o β-caroteno têm 

a ação antioxidante mais importante (SARKAR; KAUL, 2014). Além disso, o tomate 

também possui quantidades consideráveis de carboidratos, proteínas, lipídeos e 

minerais (CHONG et al., 2013; JORGE et al., 2014). 

Perdas significativas dos compostos antioxidantes estão relacionadas às 

alterações químicas durante os processos em altas temperaturas, e também depois 

de longos períodos de armazenamento em presença de luz e oxigênio. Esses fatores 

afetam os benefícios à saúde humana provenientes destas substâncias nos produtos 

desidratados. Além disso, as reações de escurecimento, responsáveis pelo 

desenvolvimento da cor e do sabor, envolvendo a interação entre açúcares redutores 

e proteínas, são influenciadas pela presença de minerais, importantes e consideradas 

durante o processo de secagem.  

2.2.2 Ácido Ascórbico 

Estudos descrevem os benefícios do ácido ascórbico, também chamado de 

vitamina C, no controle de obesidade, e na redução de processos inflamatórios, 

diabetes tipo 2, estresse oxidativo, prevenindo o envelhecimento celular (DU et al., 

2009; GIAMPIERI et al., 2012). O ácido ascórbico é o componente químico com maior 

importância para a avaliação da qualidade  no processamento de secagem de frutas 

e vegetais (GAMBOA-SANTOS et al., 2014), desde que se trata de um componente 

termolábil, facilmente degradado ao ácido dehidroascórbico (DHAA) com atividade 

similar à vitamina C. Contudo, o DHAA pode ser sequencialmente hidrolisado em 

ácido dicetogulônico (DKGA) não apresentando nenhuma atividade biológica (MERTZ 

et al., 2010). Portanto, o ácido ascórbico é um indicador muito importante do processo 
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de secagem (SANTOS; SILVA, 2008) porque a ausência de sua degradação 

corresponde a mínimas mudanças nos componentes de produtos desidratados.  

Conforme Gamboa-Santos et al. (2014), a degradação do ácido ascórbico 

depende de diversos fatores, incluindo temperatura, presença de oxigênio, catalise de 

íons metálicos, conteúdo de umidade, e incidência de luz. Além disso, Materska 

(2014) complementa que a estrutura física do material desidratado influência a cinética 

de degradação, onde os produtos com maior porosidade consequentemente permitem 

maior entrada de oxigênio entre os tecidos do fruto, aumentando a degradação do 

ácido ascórbico. 

Dados de literatura mostram que a degradação do ácido ascórbico depende de 

diversos fatores incluindo temperatura, umidade do produto, atividade de água, 

disponibilidade de oxigênio no ambiente, incidência de luz e o tipo de embalagem. A 

umidade e atividade de água são parâmetros relacionados, que correspondem à 

presença de água no produto, promovendo a mobilidade e a interação das moléculas 

acelerando as reações de degradação. Além disso, perdas de ácido ascórbico 

também podem ocorrer quando algumas frações do fruto (por exemplo, pele e 

sementes que contém elevadas concentrações deste componente) são removidas 

durante o processo (MARFIL et al., 2008). 

A temperatura é um parâmetro muito importante para controlar a degradação 

de muitos compostos bioativos, expressivamente afetando a degradação do ácido 

ascórbico, um componente muito sensível. A degradação ocorre muito mais 

rapidamente em temperaturas acima de 60 ºC, por exemplo, na faixa de temperatura 

de secagem (LIU et al., 2010).  

O tamanho e o formato dos frutos também afetam a degradação do ácido 

ascórbico porque podem interferir na exposição à luz e ao oxigênio, bem conhecidos 

por serem as principais causas da degradação. Por exemplo, o pó de tomate 

apresenta degradação mais rápida do que o tomate em fatias, devido à maior área de 

superfície no pó de tomate em exposição à luz e ao oxigênio. 

O estudo de Georgé et al. (2011) avaliou a composição de tomates vermelhos 

e amarelos liofilizados e mostrou que as perdas de ácido ascórbico foram 

aproximadamente 80% em relação aos frutos frescos, para ambas as variedades. 

Esses resultados confirmam que a porosidade dos produtos liofilizados causou um 

aumento na superfície de contato com o oxigênio, levando a ocorrência de reações 

de oxidação, mesmo que processados e armazenados em temperaturas mantidas 
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entre -20 ºC e 10 ºC, para as temperaturas de congelamento e refrigeração 

respectivamente.  

Ringeisen et al. (2014) estudaram tomates desidratados em secador solar, e 

também descreveram a redução do conteúdo de ácido ascórbico com perdas entre 49 

e 93% em relação a quantidade presente nos tomates frescos. A principal perda do 

ácido ascórbico no tomate seco em secador solar está relacionada com os longos 

períodos de exposição a luz e longos períodos com umidade elevada no produto. 

Conforme demonstra o estudo de Liu et al. (2010), as maiores perdas de ácido 

ascórbico foram durante o armazenamento do pó de tomate desidratado em spray 

dryer, correspondendo a 95% de perdas em temperatura de 37 ºC, 37% a 25 ºC, e 

somente 19% quando estocado a 0 ºC. Comparando-se ambos os sistemas de 

secagem solar e spray drying, técnicas completamente diferentes, as perdas de ácido 

ascórbico apresentaram ocorrem a mesma amplitude. A principal razão é que no caso 

do processo em secador solar existe um longo período de incidência de luz e o fruto 

é mantido em temperatura acima da temperatura ambiente, com aumento na 

velocidade da degradação. 

O conteúdo de umidade possui importância direta com a degradação do ácido 

ascórbico durante o armazenamento, visto que Lavelli et al. (2013).a velocidade da 

reação é relacionada com um aumento da atividade de água (aproximadamente 0,32) 

no pó de tomate com mais de 32% de umidade. Uma atividade de água mais elevada 

leva ao aumento da velocidade das reações e facilita o processo de degradação do 

ácido ascórbico aos produtos gerados a partir de sua hidrólise. De fato, nessa 

situação, a temperatura de transição vítrea reduz, ao mesmo tempo reduzindo a 

viscosidade e favorecendo a degradação de compostos hidrofílicos (LAVELLI et al., 

2013). Correspondentemente, Gamboa-Santos et al. (2014) avaliaram a cinética de 

degradação do ácido ascórbico durante o processo de secagem desenvolvido em 

secador de bandejas. O trabalho demonstrou que a maior velocidade de degradação 

ocorre durante o aquecimento do produto com umidade acima de 65%, nas primeiras 

três horas de processo quando a temperatura e o conteúdo de umidade são mais 

elevados. Em contraste, a velocidade de degradação é ligeiramente afetada após este 

período. 

Kocabiyik et al. (2014) encontraram as menores perdas de ácido ascórbico em 

fatias de tomate desidratado por radiação infravermelha e as perdas dos processos 

variaram entre 27 e 72% durante os tratamentos de secagem. Esses resultados foram 
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influenciados pela velocidade do ar e temperatura; o contato das amostras com o ar 

induz a oxidação frente à presença de oxigênio e o aumento da temperatura acelera 

a degradação causada pelo aquecimento.  

2.2.3 Carotenoides do Tomate 

Carotenoides são moléculas lipofílicas que ocorrem naturalmente em frutas e 

vegetais, responsáveis pela cor característica destes produtos. Além disso, os 

carotenoides possuem importantes atividades biológicas, tais como atividade 

antioxidante e atividade provitamina A. (PALMERO et al., 2014)  

Os benefícios na saúde humana provenientes do tomate e produtos de tomate 

são associados ao baixo risco de ocorrência de alguns tipos de câncer, por exemplo, 

do aparelho digestivo e de próstata, (LIU et al., 2010) doenças neurodegenerativas e 

retardo do envelhecimento (MANDELOVÁ et al., 2013). Tais benefícios resultam do 

efeito antioxidante promovido pelo licopeno, β-caroteno e outros componentes com o 

mesmo efeito (LIU et al., 2010).  

Algumas outras vantagens destas substâncias foram descritas e incluem a 

redução dos níveis de colesterol, atividade anti-inflamatória, (WOLAK; PARAN, 2013) 

redução de doenças crônicas, tais como, cardiovasculares e dos olhos relacionadas 

aos efeitos do envelhecimento. (SIRIAMORNPUN et al., 2012) 

Diversos autores mencionaram o aumento da concentração do licopeno no 

tomate após o processamento em aquecimento moderado (ABANO et al., 2014; 

ELTOUM; BABIKER, 2014; JORGE et al., 2014; MANDELOVÁ et al., 2013). Luterotti et al. 

(2015) explicaram que o tomate é relativamente estável até temperatura de 100 ºC, 

contudo, sob temperaturas mais elevadas, o all-trans-licopeno se isomeriza à sua 

forma cis-licopeno, menos vermelha e menos instável. Shi et al. (2008) 

complementaram que a isomerização aumenta simultaneamente, conforme o tempo, 

temperatura e duração do processo são aumentados.  

O aumento da concentração e biodisponibilidade do licopeno são ocasionados 

pela destruição das micelas durante o processo de secagem, tornando a extração 

para quantificação mais eficiente (SIRIAMORNPUN et al., 2012). A extração do licopeno 

do tomate em sua forma natural é difícil devido a este componente estar ligado às 

paredes celulares dos tecidos do fruto. Entretanto, após o processamento de 

secagem, estas interações entre o licopeno e a parede celular se tornam 
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enfraquecidas, facilitando sua extração, levando a um aumento na quantidade deste 

componente. (DEHGHAN-SHOAR et al., 2011) Além disso, os carotenoides são mais 

absorvidos pelo organismo quando estão em sua forma cis, originária da isomerização 

durante o processo de secagem (LAVELLI; TORRESANI, 2011; SIRIAMORNPUN et al., 2012)  

Existem diversos estudos indicando o aumento nas concentrações de β-

caroteno e de licopeno em tomates processados. Em tomates desidratados por 

infravermelho, o aumento foi de 364% em relação aos tomates frescos (KOCABIYIK et 

al., 2014). Com um método de secagem combinando estufa com circulação forçada 

de ar e liofilização a concentração de carotenoides aumentou de 43 µg g-1, nos 

tomates frescos, para um valor máximo de 464 µg g-1, em tomates desidratados 

(JORGE et al., 2014). Em outro processo combinado envolvendo infravermelho e ar 

aquecido resultou em um aumento de 54% e 30% nas concentrações de licopeno e 

β-caroteno, respectivamente (SIRIAMORNPUN et al., 2012). 

Perdas de carotenoides causadas por processamentos de secagem são 

descritas quando temperaturas acima de 100 ºC e tempos estendidos de secagem 

nessa temperatura são empregados. Nessas condições de secagem ocorrem reações 

irreversíveis, tais como de auto-oxidação do licopeno (LUTEROTTI et al., 2015). Além 

disso, os subprodutos do tomate obtidos por tratamentos de aquecimento apresentam 

menores conteúdos de β-caroteno e maiores de licopeno que em tomates frescos 

inteiros, correspondendo a um aumento de duas ou três vezes o valor inicial, devido 

à associação do licopeno com as fibras solúveis (LAVELLI; TORRESANI, 2011). 

Similarmente, Siriamornpun et al. (2012) relataram que perdas dos carotenoides 

durante processos de secagem a frio foram relacionadas com a melhor fixação dos 

carotenoides nos tecidos celulares que sofrem alterações causadas pela redução da 

pressão na atmosfera do processo, tornando a extração dos carotenoides mais difícil. 

A partir da informação obtida sobre a estabilidade dos carotenoides do tomate, 

é possível verificar uma maior estabilidade do licopeno do que do β-caroteno sob 

efeito do aumento da temperatura em presença de oxigênio no ambiente interno do 

equipamento de secagem. Para aprimoramento das aplicações destes produtos na 

indústria alimentícia, as características e comportamento dos produtos durante o 

armazenamento devem ser considerados. Neste sentido, a literatura descreve alguns 

dados relacionados à estabilidade dos carotenoides em diversos produtos derivados 

do tomate, tais como pó, purê e suco. 
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Lavelli e Torresani (2011) avaliaram o comportamento de produtos de tomate 

em diversos níveis de atividade de água (aw), variando de 0,17 até 0,75, em 

temperatura de 30 ºC, e demonstraram que os conteúdos de licopeno e de β-caroteno 

reduziram progressivamente, indicando que ambos sofreram auto-oxidação de seus 

isômeros nas formas cis ou trans como fonte de degradação, fenômeno atribuído a 

uma melhor extração da matriz do alimento. Para uma máxima estabilidade e mínima 

variação de cor, desidratação correspondendo a uma atividade de água de 0,22 a 

0,56, deve ser atingida e posteriormente mantida para prever mudanças de umidade 

com o ambiente e os componentes do alimento. Abaixo deste intervalo de 

estabilidade, a maior degradação foi a oxidação do licopeno, onde está envolvida a 

oxidação de polifenóis (LAVELLI; TORRESANI, 2011). Em outro estudo, Ordóñez-Santos 

et al. (2009) avaliaram a estabilidade dos carotenos do suco de tomate em 

temperatura ambiente e os produtos apresentaram boa estabilidade por períodos 

maiores do que 180 dias.  

Bravo et al. (2012) conduziram um estudo onde estocaram tomates frescos 

maduros em luz ultravioleta C por 1 a 3 horas por dia durante 8 dias. Seus resultados 

mostraram um aumento de oito vezes no conteúdo de licopeno em relação ao grupo 

controle, relacionando o aumento do licopeno com nível de exposição à luz com a 

síntese de licopeno nos cloroplastos que ocorrem durante o processo de 

amadurecimento.  

Em outro teste, que avaliou pó de tomate encapsulado, a degradação dos 

carotenoides foi quase insignificante durante o período de armazenamento desde que 

a qualidade do produto foi otimizada com os pré-tratamentos, associada à baixa 

atividade de água e proteção oferecida pela cápsula. Consequentemente, pode-se 

afirmar que o β-caroteno e principalmente a degradação do licopeno foram mínimas 

durante a secagem (LAVELLI; TORRESANI, 2011) e uma degradação menos significativa 

pode ocorrer durante o tempo de estocagem, dependendo das condições (por 

exemplo, atividade de água, temperatura, e presença de luz). 

2.2.4 Compostos Fenólicos  

Os polifenóis estão entre os componentes mais distribuídos entre os vegetais, 

ocupando o segundo lugar em importância, classificados em vários tipos: ácidos 

fenólicos, flavonoides, incluindo flavonas, isoflavonas e ligninas (EL GHARRAS, 2009). 
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Maharaj et al. (2014) reportaram a ação de flavonoides na prevenção da oxidação de 

lipídeos de baixa densidade (LDL), lipoproteínas, aglomeração de plaquetas 

(relacionadas ao aumento dos níveis de colesterol), e a redução de danos causados 

pelos eritrócitos. 

A maioria dos estudos encontrados na literatura (HALLMANN et al., 2013; LI et 

al., 2011; ROMERO-DE SOTO et al., 2013; VALLVERDÚ-QUERALT et al., 2012; VALLVERDÚ-

QUERALT et al., 2012) medem os fenólicos totais presentes no tomate e apresentam 

uma ampla gama de perfis de compostos fenólicos, dependentes de características 

tais como variedade, solo, região geográfica. Contudo, a descrição de compostos 

fenólicos específicos foi encontrada e os seguintes compostos foram mencionados: 

ácido cumárico, ácido cafeico, ácido ferrulico, (BARROS et al., 2012) cianidina, 

miracetina, quercetina, (CELLI et al., 2011) ácido cafeoquínico, ácido decafeoquínico, 

campeferol, narigenina, (RIBAS-AGUSTÍ et al., 2012) rutina, narigenina e campeferol 

(VALLVERDÚ-QUERALT et al., 2012). 

O ar aquecido implica no tratamento de aquecimento e na degradação térmica 

dos polifenóis totais, e sua composição depende da matriz do alimento e condições 

de processamento. Além disso, o processo pode aumentar ou reduzir a atividade 

antioxidante dos vegetais dependente da natureza do substrato (MRKÌC et al., 2006) . 

Durante o processamento de secagem, a atividade de água é reduzida e influenciada 

pela umidade final do produto. Contudo, os valores de atividade de água nos produtos 

desidratados são usualmente abaixo de 0,5, resultando em uma redução nas taxas 

de reações químicas.  

A secagem de tomate é geralmente desenvolvida em temperaturas com 

variação em torno de 50 a 75 ºC, uma média geral de temperatura adequada para 

evitar a degradação de nutrientes contidos nos alimentos (ALBANESE et al., 2014; 

PARMAR et al., 2012). Entretanto, de acordo com os relatos sobre a degradação dos 

compostos fenólicos totais e outros alimentos, o tomate apresenta alta 

susceptibilidade à degradação destes componentes.  

Vallverdú-Queralt et al. (2012) avaliaram os níveis de compostos fenólicos 

durante diferentes processos para obtenção de pasta de tomate. Os primeiros 

estágios podem destruir a matriz celular do fruto, fazendo com que a extração para 

quantificação seja mais eficiente, resultando em maiores quantidades de compostos 

fenólicos para quantificação, ou mesmo em termos de biodisponibilidade. Mais além, 

Chanforan et al. (2012) descreveram o perfil de compostos fenólicos do molho de 
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tomate, e afirmaram que as altas temperaturas podem promover alguma degradação 

e isomerização de alguns desses compostos, mesmo que o processamento facilite a 

extração dos compostos fenólicos.  

Poucos estudos foram encontrados na literatura descrevendo as alterações dos 

compostos fenólicos em produtos de tomates desidratados. Entretanto, Jorge et al. 

(2014) apresentaram dados indicando que estes compostos podem ser facilmente 

degradados sob elevadas temperaturas (70 ºC) e longos períodos (24 horas). Porém 

algum aumento pode ocorrer quando os tomates são liofilizados, ou quando são 

expostos a curtos períodos de aquecimento, causando destruição das células sem 

que ocorra degradação destes compostos.  

2.2.5 Alterações de Cor de Reações de Escurecimento Não Enzimáticas  

As reações de escurecimento não enzimático ocorrem nos produtos com 

grandes quantidades de açúcares redutores, principalmente em presença de 

aminoácidos durante o processo de aquecimento, levando à formação de vários 

compostos reativos, dentre os quais o 5-hidroximetil-2-furaldeído (HMF) por meio da 

reação de Maillard e caramelização. O efeito de escurecimento pode ser desejável ou 

não. Durante a secagem de frutas, essas reações ocorrem frequentemente em razão 

de todas as condições anteriormente descritas estarem presentes. Como resultado, 

ocorre o desenvolvimento de cores escuras no produto desidratado (AGUILÓ-AGUAYO 

et al., 2009; CERNÎŞEV, 2010). 

Alguns autores estudaram as reações de escurecimento não enzimático e 

afirmaram que o aquecimento ou estocagem em temperaturas elevadas é um fator 

muito importante para o desenvolvimento de componentes escuros derivados destas 

reações (AGUILÓ-AGUAYO et al., 2009; GONZÁLES et al., 1999; VAIKOUSI et al., 2009). 

Além disso, Cernîşev (2010) afirma que, na maioria dos alimentos, o escurecimento 

pode ocorrer em ausência de compostos aminados com a presença de aceleradores, 

os quais, no caso dos alimentos, podem ser ácidos carboxílicos, sais, fosfatos ou íons 

metálicos. O índice de escurecimento de tomates desidratados pode ocorrer em 

baixos níveis de pH, e Cernîşev (2010) relatou a possibilidade das reações de 

escurecimento ocorrerem entre compostos nitrogenados e ácidos orgânicos, bem 

como, entre açúcares e ácidos orgânicos.  



37 
 

Os compostos escuros provenientes da reação de Maillard são benéficos ou 

desvantajosos nos alimentos processados (FENNEMA, 1996). Diversos autores 

avaliaram a formação do HMF, como um indicador da ocorrência da reação de Maillard 

em vários produtos nos quais a sua presença é indesejável (AGUILÓ-AGUAYO et al., 

2009; CERNÎŞEV, 2010; VAIKOUSI et al., 2009). O HMF também é responsável pelo 

threshold, que leva ao desenvolvimento da coloração marrom caramelo e mudanças 

de sabor indesejáveis em mel e frutas. Por outro lado, a ocorrência da reação de 

Maillard é favorável em produtos como pão, café, cacau e carne (CHO et al., 2014; 

DELGADO-ANDRADE, 2014; SOONG et al., 2014),  responsável pelo desenvolvimento da 

cor e sabor característicos destes produtos. Em pães, por exemplo, é responsável 

pela formação do aroma de pão fresco recém retirado do forno. 

O aquecimento de açúcares, principalmente os redutores, em ausência de 

compostos nitrogenados, gera um grupo complexo de reações, denominadas como 

caramelização, facilitadas por pequenas quantidades de ácidos orgânicos e sais 

presentes nos alimentos (FENNEMA, 1996). O escurecimento em presença de 

polifenóis e sais ferrosos promove a reação de escurecimento detectada no mel 

(GONZÁLES et al., 1999). 

Cernîşev (2010) mencionou a formação de compostos escuros na presença de 

ácidos. Além disso, Hodge (1953) indicou a ocorrência de escurecimento causado 

pela frutose em presença de ácido málico em temperaturas de 60 a 70 ºC em solução 

de pH ácido. Posteriormente, o escurecimento ocorreu mais rápido nestas condições 

comparando-se com a frutose aquecida em presença de ácido clorídrico na mesma 

faixa de pH. (BUERA, 1992) demonstraram que a taxa de escurecimento pode não 

estar correlacionada com os principais açúcares presentes no produto (glicose e 

frutose na maioria dos frutos), mas existe interferência do valor de pH no produto, 

entre 3,8 e 4,5, o que promove mais escurecimento da frutose do que da glicose. 

Neste contexto, as reações de escurecimento originadas de fontes não enzimáticas 

podem ocorrer pela ação de ácidos orgânicos, dentre os quais o ácido ascórbico 

representa grande importância. Consequentemente, pode-se afirmar que a formação 

de HMF pode ocorrer a partir da frutose e também da sacarose em presença de 

ácidos, tais como ascórbico e málico (CERNÎŞEV, 2010). A instabilidade da frutose é 

um dos fatores de destaque nas reações que envolvem mudanças de cor nos 

alimentos processados; contudo, Gonzáles et al. (1999) afirmam que não é possível 

relacionar a taxa de escurecimento com a concentração de frutose.  
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A formação de componentes derivados de açúcares redutores em tomates 

desidratados pode ser reduzida frente à baixa atividade de água. Este fato é explicado 

de acordo com o estudo em amostras de mel que indicaram um declínio na ocorrência 

das reações de escurecimento em uma faixa de atividade de água variando de 0,54 a 

0,97 (VAIKOUSI et al., 2009). Durante longos períodos de armazenamento, lipídeos 

também podem formar compostos carbônicos causados pela sua oxidação e 

promoverem escurecimento (FENNEMA, 1996). Entretanto, Gonzáles et al. (1999) 

afirmaram que os baixos níveis de lipídeos normalmente encontrados em produtos de 

frutas não afetam os índices de escurecimento.  

Dados da literatura não indicam os parâmetros ideais para descrever a variação 

de valores de cor no tomate desidratado. Contudo, muitos autores relacionam o 

parâmetro L*, no sistema CIEL*a*b* para análise de cor, que se refere às intensidades 

de branco e preto. Portanto, pode ser afirmado que períodos prolongados de 

exposição a elevadas temperaturas o valor de L* pode ser reduzido. Altas variações 

de valores de L* para o tomate após o processo de desidratação podem indicar 

escurecimento causado por reações de escurecimento. O aumento do valor do 

parâmetro L* foi encontrado por diversos métodos de secagem testados em frutas 

Chong et al. (2013) e Parmar et al. (2012) verificaram o aumento no parâmetro L* 

usando secagem em estufa com circulação de ar e forno de secagem, indicando que 

um aumento na temperatura ou tempo pode refletir diretamente nos valores de L*. 

Resultados similares foram encontrados por Jorge et al. (2014) em combinação do 

método de liofilização e secagem em estufa em diferentes períodos de exposição ao 

calor.  

Outros estudos relacionam a ocorrência da formação de HMF na reação de 

Maillard com a medida do Índice de Escurecimento (IE). Métodos espectrométricos 

para a medida do IE, em absorbância de 420 nm, são os métodos mais comuns para 

detecção de pigmento marrom (CERNÎŞEV, 2010). O IE foi verificado por alguns autores 

na literatura, durante processos de secagem de tomate, porém, não existem 

parâmetros ideais definidos para analisar o escurecimento durante processos de 

aquecimento. Cernîşev (2010) descreve que o escurecimento é um parâmetro muito 

importante para a qualidade sensorial do produto.  
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2.2.6 Alterações Físicas no Tomate Desidratado 

Algumas alterações físicas importantes podem ser causadas nos produtos 

quando são desidratados, tais como cor, textura e formato, além de alterações  

químicas que afetam o sabor e nutrientes (DEV; RAGHAVAN, 2012; MAYOR; SERENO, 

2004). 

Dentre as modificações físicas que podem ocorrer, a mais perceptível é o 

encolhimento, ou a relação do volume das fatias de tomate depois e antes da secagem 

(Kocabiyik et al. (2014). Dentre as modificações físicas que podem ocorrer, a mais 

perceptível é o encolhimento, segundo Kocabiyik et al. (2014)  a relação do volume 

das fatias de tomate depois e antes da secagem.  

O encolhimento de produtos alimentícios tem uma consequência negativa na 

qualidade do produto desidratado. Alterações de formato, perda de volume e aumento 

da dureza causam na maioria dos casos uma impressão negativa ao consumidor 

(MAYOR; SERENO, 2004). O processamento pode induzir alterações indesejáveis na 

aparência e permite causar modificações no balanço natural de aroma e de cor 

(NIJHUIS et al., 1998). Por outro lado, alguns produtos desidratados podem ter 

tradicionalmente um aspecto de encolhimento desejável para o consumidor, como, 

por exemplo, as uvas passas, ameixas, damasco ou tâmaras (MAYOR; SERENO, 2004). 

Em um estudo que utilizou tomates fatiados desidratados, o encolhimento após 

a secagem variou entre 78,6% e 87,1% (KOCABIYIK et al., 2014). Em uma comparação, 

ao se determinar o encolhimento de discos de maçã durante a secagem por ar quente 

e por liofilização, notou-se que em ambos os métodos houve encolhimento, de forma 

proporcional dependendo da forma geométrica da amostra (REYES et al., 2011). 

2.3  CARACTERÍSTICAS DO PIMENTÃO AMARELO (CAPSICUM ANNUM) 

O pimentão amarelo (Capsicum annuum) é usado para o preparo de sopas, 

ensopados (TUNDE-AKINTUNDE et al., 2005), salada, conservas, como condimento 

(FAUSTINO et al., 2007) e desidratado (LAHBIB et al., 2017), por ser uma fonte de 

vitaminas, minerais e energia na alimentação humana (TUNDE-AKINTUNDE et al., 2005). 

Mínguez-Mosquera et al. (2000) complementam que as variedades agridoces são 

usadas para a produção de temperos e pápricas.  
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Os frutos do gênero Capsicum (pimentas e pimentões) estão entre os alimentos 

encontrados em aproximadamente todos os países do mundo e adotados por 

diferentes culturas como um ingrediente essencial (BASITH et al., 2016). 

Segundo dados da Organização de Alimentos e Agricultura (FAO – Food and 

Agriculture Organization) o Brasil é o quarto maior produtor de pimentas e pimentões 

com uma produção anual de 42 mil toneladas. O ranking dos maiores produtores estão 

o Vietnã, Indonésia e Índia com produção de 163 mil,89 mil e 53 mil toneladas por ano 

respectivamente. O maior consumidor mundial é o Djibouti na África que consome 1,4 

quilogramas per capita anualmente, os países da Europa central também são bons 

consumidores com uma média de 0,2 quilogramas per capita anualmente (Fao (2013). 

Para a FAO, pimentas e pimentões são considerados como um mesmo grupo de 

produtos. 

O sabor dos pimentões maduros pode variar de acordo com as condições 

ambientais e tratamentos pós-colheita. De acordo com Faustino et al. (2007), os frutos 

amadurecidos totalmente no pé e expostos ao sol são mais doces, enquanto aqueles 

que são colhidos ainda verdes e amadurecidos durante o armazenamento são menos 

doces. 

O pericarpo do fruto do pimentão (Capsicum annuum L.) é um tecido da planta 

que acumula quantidades consideráveis de uma gama de pigmentos carotenoides, 

sendo que tal característica confere cor própria de cada variedade (MÍNGUEZ-

MOSQUERA et al., 2000). Dentre esses, está a capsaicina, um alcaloide (KORKUTATA; 

KAVAZ, 2015), lipofílico que pode produzir uma forte sensação de pungência na boca 

(FAUSTINO et al., 2007; KORKUTATA; KAVAZ, 2015), fazendo do fruto matéria prima para 

a produção de corantes denominados como páprica e oleoresinas (MÍNGUEZ-

MOSQUERA et al., 2000). Em geral, os consumidores preferem consumir o pericarpo do 

fruto e descartar a placenta e sementes (LAHBIB et al., 2017). 

Os frutos do pimentão são excelentes fontes de compostos bioativos incluindo 

vitamina C, carotenoides, capsinoides e flavonoides (LAHBIB et al., 2017). Além disso, 

pode ser usado em tratamentos medicinais devido às suas propriedades 

farmacológicas (ZENGIN et al., 2017). Korkutata e Kavaz (2015) argumentam que os 

capsinoides são caracterizados pela alta atividade biológica e seus efeitos 

farmacológicos, neurológicos e dietéticos. Estes compostos bioativos são conhecidos 

por exibir uma gama de bioativos incluindo antioxidantes, antimicrobianos, antivirais, 
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anti-inflamatório, anticarcinogênico, antialérgico, antitrombótico, função 

cardioprotetora e efeitos vasodilatadores (MOKHTAR et al., 2017). 

Pimentões amarelos apresentam diferentes composições nutricionais, 

dependendo da variedade e estágio de maturação, mas são naturalmente ricos em 

ácido ascórbico e carotenoides. Dentre os principais carotenoides com atividade 

provitamina A, são encontradas quantidades consideráveis de violaxantina, 

zeaxantina e de β-caroteno (FAUSTINO et al., 2007; KIDMOSE et al., 2006). Os pimentões 

são ricos em compostos antioxidantes, porém o conteúdo de ácido ascórbico pode ser 

afetado pelo processamento (CHEN et al., 2018).  

Dentre os compostos bioativos, os polifenois são os mais abundantes, 

atingindo até um grama diária na dieta, o que corresponde a aproximadamente dez 

vezes mais do que a ingestão de vitamina C (MOKHTAR et al., 2017). 

Assim como a maioria dos vegetais, o pimentão amarelo apresenta 

aproximadamente 90% de umidade, portanto trata-se de um produto altamente 

perecível. Chen et al. (2018) relatam que o armazenamento mais adequado é em 

temperaturas entre 7 e 13 oC para evitar danos que podem ser causados pelo frio. 

Quando armazenado em temperaturas abaixo de 7 oC pode ocorrer perda de firmeza 

e desenvolvimento de off flavor (GONZÁLEZ-AGUILAR et al., 2004). Para preservar 

qualquer vegetal fresco, esse deve ser processado logo após a colheita (RAMESH et 

al., 2001). 

Entre os métodos de conservação aplicados no pimentão, a maioria deles 

envolve processos de secagem, para transformá-lo em condimento (MÍNGUEZ-

MOSQUERA et al., 2000; RAMESH et al., 2001; TOPUZ et al., 2011; TOPUZ et al., 2009). O 

método de secagem tradicionalmente usado é a secagem solar (MARTIN et al., 2017; 

SHARMA et al., 2015), processo dependente de clima e muito prologado, favorecendo 

o desenvolvimento de fungos quando os frutos permanecem com umidade elevada 

por tempo excessivo. Para prevenir a proliferação fúngica, diversos métodos de 

secagem são empregados para o processamento de pimentões (páprica) (TOPUZ et 

al., 2009).  

2.3.1 Capsaicinas e Carotenoides do Pimentão Amarelo 

A capsaicina é um alcaloide altamente volátil, hidrofóbico, isento de cor e odor, 

com ponto de derretimento entre 62 – 65 oC (BASITH et al., 2016),  responsável pela 
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picância característica das pimentas e pimentões (BASITH et al., 2016; MOKHTAR et al., 

2017; TOPUZ et al., 2011). 

Lahbib et al. (2017) relatam uma ampla gama de aplicações das capsaicinas, 

desde condimentar alimentos até suas aplicações terapêuticas. Capsaicinas são 

amplamente usadas pela indústria de alimentos e em outros campos como 

defensivos, antimicrobiana e anti-inflamatória, anticarcinogênica, analgésico 

(MOKHTAR et al., 2017), antioxidante, anti-obesidade, e funções neuroprotetivas 

(LAHBIB et al., 2017).  

A quantidade de capsaicinas nos pimentões amarelos pode variar de 

aproximadamente 0,22 a 20 mg.g-1 (em base seca) (THOMAS et al., 1998), dependendo 

da variedade, características do ambiente, manejo e estágio de maturação (MOKHTAR 

et al., 2017; TOPUZ et al., 2011). Em geral, a formação dos pigmentos amarelos ocorre 

de acordo com seus precursores biológicos por meio das vias biossintéticas do 

metabolismo do fruto durante o amadurecimento, e estas reações podem envolver a 

síntese e degradação de pimentos (MÍNGUEZ-MOSQUERA et al., 2000). 

O posterior aumento da variabilidade destes componentes deve ser 

considerado, visto que os carotenoides podem estar na natureza em suas formas 

livres ou em uma forma mais estável como esterificada com ácidos graxos e de 

compostos oxigenados (BONACCORSI et al., 2016). 

Mokhtar et al. (2017) avaliou o efeito antimicrobiano de polifenóis e capsaicinas 

sobre diversos microrganismos encontrados em alimentos, e relatou ação inibidora 

nos patógenos Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella typhimurium, 

Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, e outros. 

Carotenoides são classificados entre os carotenos livres de oxigênio, tais como 

α-caroteno e β-caroteno e as xantofilas que contém oxigênio, tais como β-

criptoxantina, zeaxantina, violaxantina e capsantina (DA SILVEIRA AGOSTINI-COSTA et 

al., 2017). Pimentões amarelos contém dez carotenoides principais, destacando-se α- 

caroteno, β-caroteno, α-criptoxantina, β-criptoxantina, zeaxantina e luteína, 

anteraxantina, violaxantina, c-violaxantina e luteoxantina (DA SILVEIRA AGOSTINI-COSTA 

et al., 2017). De acordo com a afirmação de Swain et al. (2014), a cor do pimentão 

amarelo é controlada principalmente pelos pigmentos β- caroteno e zeaxantina. 

Diferentes condições metabólicas do fruto podem promover a síntese completa, desde 

os precursores (clorofila) até a formação dos pigmentos finais (amarelo, laranja, 

vermelho) (MÍNGUEZ-MOSQUERA et al., 2000). 
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Alguns carotenoides apresentam atividade provitamina A (RODRIGUEZ-AMAYA; 

KIMURA, 2004), e alguns como capsantina, β-caroteno, zeaxantina e luteína possuem 

comprovada ação antioxidante (DA SILVEIRA AGOSTINI-COSTA et al., 2017). 

Durante o processo de amadurecimento, o conteúdo de carotenoides aumenta, 

e a maioria dos carotenoides hidroxilados são gradualmente esterificados com ácidos 

graxos e convertidos a mono e diésteres respectivamente (SAINI; KEUM, 2016). A 

complexidade metabólica da síntese dos carotenoides envolve principalmente duas 

vias biossintéticas e ambas são dependentes do estágio de maturação (MÍNGUEZ-

MOSQUERA et al., 2000). Capsantina e capsorubina são biossintetizadas a partir da 

anteraxantina e violaxantina, respectivamente (DA SILVEIRA AGOSTINI-COSTA et al., 

2017). 

Além disso, Saini e Keum (2016) descrevem que durante o amadurecimento, 

os pigmentos são mais lipossolúveis e estáveis à danos causados pela luz, calor e 

oxigênio, e assim apresentam maior estabilidade da cor nos frutos maduros.  

Mínguez-Mosquera et al. (2000) afirmam que o conteúdo total de pigmentos 

pode ser constante ou alterado após o processo de secagem em função do teor de 

umidade do fruto. Para o processo de secagem tradicional, em estufa com circulação 

forçada de ar, são relatadas perdas de 20 a 53% do conteúdo inicial de carotenoides 

devido aos longos períodos de exposição ao calor (TOPUZ et al., 2009). 

Diversos estudos avaliam a qualidade de pimentões desidratados em secagem 

solar (MÍNGUEZ-MOSQUERA et al., 2000; SAGAR; SURESH KUMAR, 2010; SHARMA et al., 

2015; TOPUZ et al., 2011). Entretanto, esse tipo de processamento pode levar um 

tempo excessivo e permite a degradação do produto em razão da alta atividade de 

água no início do processo. Mínguez-Mosquera et al. (2000) argumentaram que a 

secagem lenta em temperatura média permite a continuação do amadurecimento, e 

pode modificar as concentrações dos pigmentos por processos biossintéticos, visto 

que os frutos podem permanecer metabolicamente ativos.  

Segundo dados da literatura, após o processo de desidratação, a maior perda 

foi percebida após a aplicação de técnicas de secagem convencional em estufa com 

circulação forçada de ar durante o processamento industrial, apresentando 

aproximadamente 60% de perda nos carotenoides totais (PÉREZ-GÁLVEZ et al., 2005). 

Conforme a explicação de Mínguez-Mosquera et al. (2000), os processos de 

degradação se iniciam quando os baixos níveis de umidade não permitem a atividade 

metabólica. 
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Poucos relatos são encontrados na literatura descrevendo a influência de 

métodos de secagem e armazenamento na aparência destes produtos. Entretanto, 

(Ha et al. (2007); Topuz et al. (2009)) investigaram processos de secagem e 

descrevem que o método com maior retenção da cor do produto é a liofilização. 

2.3.2 Ácido Ascórbico 

O ácido ascórbico é a forma biologicamente ativa do ácido dehidroascórbico e 

pode prevenir algumas doenças importantes como câncer, anemia, diabetes, doenças 

cardiovasculares (KORKUTATA; KAVAZ, 2015). Além disso, o conteúdo de ácido 

ascórbico aumenta durante o amadurecimento de pimentões frescos, contudo este 

valor pode diminuir durante o período pós-colheita (KORKUTATA; KAVAZ, 2015).  

Mesmo o pimentão amarelo apresentando valor muito elevado para o conteúdo 

de ácido ascórbico, variando de 75 a 110 mg.g-1 (CASTRO et al., 2008), chegando até 

250 mg.g-1 (MASHABELA et al., 2015), não sendo encontrados muitos estudos na 

literatura a respeito do comportamento do ácido ascórbico durante o processamento 

de secagem e armazenamento de pimentões amarelos.  

2.3.3 Reações de Escurecimento no Pimentão Amarelo  

O aspecto visual dos alimentos, por exemplo a cor, é um atributo importante, o 

qual causa o primeiro impacto na decisão de compra pelo consumidor (SWAIN et al., 

2014). Desta forma, Martin et al. (2017) destacam que a cor é um dos atributos mais 

estudados no mercado de pimentões desidratados, já que a intensidade da cor é 

considerada um dos principais critérios de qualidade.  

A maior qualidade do pimentão fresco ou desidratado é dependente da 

aceitação do consumidor, fortemente influenciada pela cor, pungência e aroma 

particulares, a chave para definir suas propriedades sensoriais (KORKMAZ et al., 2017). 

Durante a operação de secagem, diversas modificações químicas ocorrem e 

são responsáveis por alterações nutricionais e sensoriais no produto, como resultado 

da reação de Maillard (DELGADO-ANDRADE, 2014; GAMBOA-SANTOS et al., 2014). 

Segundo Rufián-Henares et al. (2013), e descrito no processo de escurecimento do 

tomate, esta reação pode ocorrer em temperaturas próximas de 50 oC e em uma faixa 
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de pH de 5 a 7, e em longos períodos de processamento, característicos do processo 

de secagem. 

O escurecimento não enzimático é uma das causas da degradação da cor 

durante os processos de secagem de pimentões amarelos, com poucos estudos 

relatados na literatura (RHIM; HONG, 2011; RUFIÁN-HENARES et al., 2013; SWAIN et al., 

2014). Perante a presença de açúcares redutores e amino ácidos, compostos de cor 

escura podem se desenvolver durante a secagem e o armazenamento (TOPUZ et al., 

2009). 

O índice de escurecimento (IE) representa a pureza da coloração marrom e é 

descrito como um parâmetro importante nos processos de secagem, onde ocorrem 

reações de escurecimento enzimático e não enzimático (SWAIN et al., 2014).  

2.3.4 Características do Pimentão Amarelo Desidratado 

A qualidade sensorial dos pimentões depende principalmente da tonalidade 

(laranja, marrom, avermelhada), sabor típico e pungência suave (KORKMAZ et al., 

2017). Contudo, a produção de pimentão desidratado, principalmente em forma de 

páprica, apresenta duas desvantagens: a baixa produtividade, causada por problemas 

de amadurecimento do próprio fruto; e a pouca intensidade da cor devido à baixa 

concentração de carotenoides (MÍNGUEZ-MOSQUERA et al., 2000). 

A secagem de pimentão tradicionalmente usada é o método de secagem solar 

(TOPUZ et al., 2011; TOPUZ et al., 2009), com luz solar como forma de aquecimento 

(RAJKUMAR et al., 2007; SAGAR; SURESH KUMAR, 2010), principalmente em razão do 

baixo consumo energético (PÉREZ-GÁLVEZ et al., 2005). Entretanto, este processo 

pode ser muito demorado e leva a grandes perdas, possivelmente ser causadas por 

fungos, além daquelas relacionadas à qualidade do produto final. Desta forma, Topuz 

et al. (2009) aponta que o túnel de secagem passou a ser utilizado para reduzir o 

tempo de processamento, apresentar maior uniformidade de aquecimento e de 

secagem, e aprimorar as características de higiene no processamento.  

Mínguez-Mosquera et al. (2000) descrevem o processo de secagem em 

câmaras de secagem tanto com circulação ar quente (estufa convencional) quanto 

com fonte de aquecimento sendo a queima do carvalho. Mínguez-Mosquera et al. 

(2000) descrevem o processo de secagem em câmaras de secagem tanto com 
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circulação ar quente (estufa convencional) e câmaras de secagem onde a fonte de 

aquecimento é a queima do carvalho.  

Diversos autores relatam que os parâmetros e características de secagem de 

pimentão devem respeitar o conteúdo de carotenoides do fruto (MÍNGUEZ-MOSQUERA 

et al., 2000; PÉREZ-GÁLVEZ et al., 2005; TOPUZ et al., 2011), característica de qualidade 

mais impactante para o consumidor.  

O pré-tratamento pode ser utilizado para melhorar as características sensoriais 

dos produtos desidratados, dentre; entre os quais podem ser mencionados como mais 

utilizados o branqueamento com vapor ou ácidos orgânicos e a desidratação 

osmótica. Dados da literatura indicam que os pré-tratamentos causam menores 

alterações de cor e reduzem a carga de microrganismos nos alimentos que serão 

processados (TUNDE-AKINTUNDE et al., 2005).  

O crescente interesse na aplicação de pré-tratamentos, com vapor ou por 

imersão em soluções aquosas, influencia na retenção dos antioxidantes naturais, 

como a vitamina C, polifenóis e carotenoides de frutas e vegetais (PÉREZ-GÁLVEZ et 

al., 2005). Além disso, segundo Tunde-Akintunde et al. (2005), os pré-tratamentos 

tornam o produto mais macio e trazem mudanças na sua estrutura, tornando a 

remoção de umidade mais fácil. Além disso, segundo Tunde-Akintunde et al. (2005), 

os pré-tratamentos tornam o produto mais macio e trazem mudanças na sua estrutura 

que tornam a remoção de umidade mais fácil. 

No estudo de Tunde-Akintunde et al. (2005), foi apontado que a utilização de 

tratamentos de branqueamento em pimentões desidratados aumentou a taxa de 

evaporação de água, para processos de secagem solar e com ar quente. Desta forma, 

processos de branqueamento podem ser benéficos ao pimentão amarelo desidratado 

não só pela característica de preservação da qualidade nutricional, mas também 

acelerando o tempo de processo.  

Métodos tradicionalmente usados para determinar a vida de prateleira de 

vegetais cortados frescos são baseados nos índices químicos, microbiológicos, físicos 

e sensoriais, tais como compostos fenólicos, identificação e contagem de bactérias, 

textura, cor e avaliação sensorial (CHEN et al., 2018). Para os produtos desidratados, 

há uma maior estabilidade química, simultaneamente ao aumento da concentração 

de todos os nutrientes, sendo necessário avaliar a estabilidade das mesmas 

características, além da necessidade de controlar a umidade e atividade de água 

durante o período de armazenamento. 
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2.4 ESTUDOS REALIZADOS 

Devido ao estudo de diferentes frutos e em diversas etapas do estudo dos 

sistemas de secagem através de dois estágios este trabalho será apresentado na 

forma de Capítulos visando um melhor entendimento. São eles: 

 CAPITULO I: Secagem de tomate. 

 CAPITULO II: Secagem de pimentão e uso de pré-tratamentos. 

 CAPÍTULO III: Seleção do processo de secagem utilizando o método 

AHP. 
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3 CAPÍTULO I - SECAGEM DE TOMATE 

3.1 INTRODUÇÃO 

Poucos estudos na literatura discutem a degradação de compostos bioativos 

quando submetidos ao processamento industrial envolvendo calor. Dois desses, 

Vallverdú-Queralt et al. (2012) e Chang e Liu (2007) sugerem que a concentração de 

alguns fitoquímicos (compostos fenólicos, antioxidantes e carotenoides) podem 

aumentar durante o processamento industrial. Por outro lado, esses processos podem 

gerar novas conformações químicas dos pigmentos, tais como licopeno, β-caroteno e 

ácido ascórbico, facilitando reações de degradação como a clivagem oxidativa 

(CHANFORAN et al., 2012), que reduz ou transforma compostos durante logos períodos 

de aquecimento ou armazenamento. 

De acordo com (SANJINEZ-ARGANDOÑA et al., 2011), tomates são consumidos 

principalmente em sua forma in natura, apesar de que a popularidade e consumo de 

tomates secos têm aumentado frente às mudanças nos hábitos dos consumidores. O 

tomate desidratado é um produto diferenciado de outros em termos de processamento 

e comercialização.  

Frutas e vegetais podem ser naturalmente ricos em micronutrientes e 

substâncias antioxidantes (OLOYEDE et al., 2012). Tomates possuem quantidades de 

compostos fenólicos, antioxidantes (ácido ascórbico), e carotenoides (licopeno e β-

caroteno).  

O licopeno é um dos carotenoides encontrados nos frutos, responsável pela 

cor vermelha dos tomates e em outras frutas como melancia e pimentas vermelhas 

(EYILER; OZTAN, 2011). De acordo com Alshatwi et al. (2010), o licopeno no tomate 

processado é mais prontamente biodisponível frente ao efeito do aquecimento na 

conformação da estrutura química deste componente. Eyiler e Oztan (2011) apontam 

que o consumo elevado de tomates processados é relacionado à alta concentração 

de licopeno, o que reduz os riscos de doenças cardiovasculares, doenças digestivas 

e câncer de próstata. O consumo elevado de tomates processados é relacionado com 

uma alta concentração de licopeno, o que reduz os riscos de doenças 

cardiovasculares, doenças digestivas e câncer de próstata (BRAVO et al., 2013; EYILER; 

OZTAN, 2011; OLOYEDE et al., 2012).  
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De acordo com Mertz et al. (2010), a ação combinada de ácido ascórbico e 

carotenoides é fortemente antioxidante. Por outro lado, Koh et al. (2012) reportaram 

que o ácido ascórbico é termicamente volátil e tende a ser reduzido durante o 

processamento ao logo da exposição ao calor. O ácido ascórbico se degrada 

facilmente a ácido dehidroascórbico (DHAA), com atividade similar à da vitamina C. 

Contudo, DHAA pode, por sua vez, ser rapidamente hidrolisado a ácido dicetogulônico 

(DKGA), sem qualquer atividade biológica (MERTZ et al., 2010).  

Bravo et al. (2013) estabeleceram que o tomate é um alimento muito importante 

para humanos em razão do seu efeito protetivo oferecido por estes compostos 

bioativos contra doenças cardiovasculares e câncer. De fato, Oloyede et al. (2012) 

conduziram um estudo in vitro e demonstraram que os antioxidantes podem oferecer 

efeito protetivo contra os danos causados pelos radicais livres, reduzindo a ocorrência 

destas doenças.  

A concentração de compostos bioativos pode variar ligeiramente de acordo 

com o estágio de maturação dos tomates (OLOYEDE et al., 2012), dependendo também 

do clima e características ambientais, bem como práticas de manejo. A maioria dos 

vegetais são produtos altamente perecíveis que devem ser consumidos chegando 

rapidamente à mesa do consumidor após a colheita. O armazenamento dos vegetais 

por períodos prolongados requer o processamento do produto fresco. De acordo com 

Doymaz (2013), um dos tratamentos mais comuns para a conservação dos frutos é a 

secagem.  

Outros compostos diretamente responsáveis pelas mudanças no produto 

durante o processo são os açúcares redutores, precursores da reação de Maillard. 

Quando aquecidos em presença de aminas e ácidos, estes compostos podem induzir 

a formação do 5-hidroximetil-2-furaldeído (HMF) (ARIFFIN et al., 2014), o que causa a 

perda de aminoácidos e reduz o conteúdo de açúcares, que reagem para formar um 

composto sem nenhuma função nutricional. A secagem também pode levar a perdas 

de qualidade resultantes como resultado da reação de caramelização e da reação de 

Maillard, degradação de pigmentos e a oxidação do ácido L-ascórbico (Zhao et al., 

2013), contribuindo com o desenvolvimento de cores escuras e alterações de aroma 

no produto. O objetivo deste capítulo é avaliar o efeito da secagem no tomate 

desidratado, causado por diferentes métodos de secagem.   
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

A matéria prima selecionada foi escolhida com critérios baseados na facilidade 

de aquisição, provenientes da mesma variedade e mesmo produtor, de modo que 

pudessem ser utilizados durante todo o período de desenvolvimento da pesquisa. 

3.2.1 Seleção e Preparo da Matéria Prima 

Foram utilizados tomates cv longa vida (Lycopersicum esculentum Mill) 

adquiridos em várias épocas do ano, de um único produtor do Município de Ponta 

Grossa, localizado na região Centro Oriental do Estado do Paraná, Brasil. A aquisição 

foi feita em lotes de oito quilogramas (± 2 kg), para cada tipo de secagem. 

A seleção da matéria prima foi feita através da padronização de cor e do 

tamanho, característicos do fruto maduro, e do teor de sólidos solúveis totais (ºBrix).  

3.2.2 Processamento da Matéria Prima 

A higienização dos frutos foi feita em solução de hipoclorito de sódio na 

concentração de 3 mL.L-1 de água resfriada (4 ºC ± 2), durante 20 minutos. Em 

seguida, fez-se o enxague em água corrente. Os frutos foram cortados em quatro 

partes iguais, com remoção das sementes, e pesados. 

Os tomates quarteados foram divididos em dois grupos, A e B. O grupo A, foi 

tratado previamente com o processo de branqueamento em vapor, o que envolveu 

distribuir os tomates em uma peneira e expor ao vapor por 5 minutos, resfriados 

posteriormente em água fria (4 ºC ± 2). Os tomates do grupo B não foram 

branqueados. 

As amostras dos grupos A e B foram subdivididas em quatro tratamentos de 

secagem diferentes: Secagem em estufa convencional com circulação forçada de ar, 

liofilização, secagem em sistema de fluxo de ar, e o sistema de secagem inovador 

com dois estágios.  

3.2.3 Processamentos de Secagem 

Para avaliar os efeitos do processamento de secagem desenvolvido nos 

produtos utilizados, foram comparados os métodos a quente e a frio, para 
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posteriormente comparar-se o método que envolve a combinação dos dois estágios 

(frio e quente).  

A definição do ponto final da secagem foi feita empiricamente quando as fatias 

de tomate se tornaram quebradiças. Imediatamente após todos os tratamentos de 

secagem, cada uma das amostras foi triturada em um multiprocessador Cadence® e 

tamisadas através de peneira de inox de 10 mesh. As amostras foram armazenadas 

em sacos de polietileno de baixa densidade em temperatura de -18 ºC. 

3.2.4 Secagem a Frio Pelo Método de Liofilização 

Os quartos de tomate foram colocados em copos de polietileno, cobertos com 

papel alumínio e mantidos em ultrafreezer (Liotop UFR30), em -50 ºC (± 1ºC), durante 

24 horas. As amostras congeladas foram acondicionadas em bandejas dispostas na 

torre do Liofilizador (Liotop, L101) durante 72 horas, acoplado à bomba de vácuo 

Liotop® até pressão final de 35 µmHg. 

3.2.5 Secagem com Sistema de Fluxo de Ar Quente 

No processo de secagem por fluxo de ar aquecido, o sistema é fechado e a 

ventilação forçada suga o ar através de um purificador de ar, que consiste num 

sistema de filtro acoplado no item de ventilação. O ar passa por uma tubulação de 

conexão, através da ventilação de ar forçado, até uma câmara de aquecimento. 

A câmara é capaz de aquecer o ar até a temperatura desejada e pode ser 

controlada por um sistema de termopar inserido dentro da câmara. Outro termopar é 

inserido próximo à peneira na qual estão dispostas as amostras. O aquecimento do ar 

promove sua esterilização que, quando passa através do produto, não causa 

contaminação do mesmo. 

O sistema é hermeticamente fechado, o ar aquecido é distribuído através da 

peneira, atravessando o produto a ser desidratado, de maneira homogênea. O 

desenho esquemático do equipamento de secagem por fluxo de ar aquecido está 

representado na Figura 1. 
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Figura 1 - Esquema do Sistema de secagem com fluxo de ar quente 

 
1. Ventilador; 2. Forno; 3. Elemento de aquecimento; 4. Termopar do forno; 5. Tubo de fluxo de ar; 6. 

Peneira; 7. Termopar da peneira; 8. Saída de ar quente; 9. Conector de condução; 10. Interruptor de 

alimentação; 11. Painel de controle; 12. Indicador de temperatura no forno; 13. Indicador de 

temperatura na peneira. 

Para esse processo de secagem, os tomates foram expostos na peneira dentro 

da câmara do equipamento, onde permaneceram com fluxo de ar aquecido a 70 ºC, 

durante 18 horas. 

3.2.6 Secagem no Sistema Inovador com Dois Estágios 

Este método consiste em inserir as amostras nas peneiras próximas a um 

termopar e dentro de uma câmara adiabáticas com sistema de fechamento a vácuo. 

As amostras são colocadas em baixas temperaturas (inferiores a -50 ºC) e mantidas 

em atmosfera de – 760 mmHg por 24 horas. 

Em seguida o sistema é aberto através de válvulas permitindo a entrada de um 

fluxo de ar aquecido de forma idêntica ao item 3.2.5 (Sistema de secagem com fluxo 

de ar quente – Figura 1). 

O fluxo de ar aquecido nas amostras de tomate foi realizado na temperatura de 

70 ºC, durante 18 horas na mesma câmara. 
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3.2.7 Secagem em Estufa com Circulação de Ar 

A secagem em estufa com circulação de ar foi desenvolvida a 70º C por 24 

horas. 

3.2.8 Análises Físico-Químicas 

As caracterizações dos frutos foram feitas a partir de análises de umidade (em 

estufa a 105 ºC), segundo Zenebon et al. (2008).  

A atividade da água foi determinada em higrômetro AQUA Lab (Aqualab série 

3TE) em alíquotas de 3 ± 1 grama de amostra. As medidas foram feitas em triplicata. 

Os compostos fenólicos totais foram quantificados usando o método de Folin-

Ciocalteu (SINGLETON; ROSSI, 1965). Em tubo de ensaio foram adicionados 8,4 mL de 

água destilada, 0,1 mL da polpa de tomate ou padrão de catequina devidamente 

diluída, e 0,5 mL do reativo de Folin-Ciocalteu. Após 3 minutos de reação foi 

adicionado 1,0 mL de carbonato de sódio saturado (20%) em cada um dos tubos e 

agitados. Após 1 hora foi feita a leitura da absorbância em espectrofotômetro (Femto 

800XI) a 720 nm, tendo como branco uma solução contendo os reativos da análise. 

Os resultados foram expressos em (µg.g-1). 

3.2.9 Carotenoides em Frações de β-Caroteno e Licopeno 

A extração e purificação dos carotenoides do tomate para uso como padrões 

para a construção de curva de calibração foram feitas em coluna cromatográfica de 

vidro, baseando-se nos estudos de Rodriguez-Amaya e Kimura (2004) Alves et al. 

(2010). 

Em um primeiro momento, para identificação dos carotenoides do extrato de 

tomate, foi realizado um espectro de varredura em Cromatógrafo Líquido de Alta 

Eficiência Thermo Scientific modelo Ultimate 3000, dotado de módulos de 

bombeamento, amostrador automático e detector por fotoarranjos de diodos (SANTOS-

SÁNCHEZ et al., 2012), Coluna C18, com dimensões de 250mm de comprimento, 4,6 

mm de diâmetro e 5 µm de tamanho de partícula utilizando como fase móvel metanol 

(Sigma Aldrich) e tetrahidrofurano (Sigma Aldrich), em proporção de 95:5 

respectivamente, em fluxo de 1,0 mLmin-1, em modo isocrático. A análise foi realizada 
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apartir do extrato de 2 gramas de pó de tomate adicionados de 20 mL de acetona 

(Synth) em geladeira por 12 horas e filtrado a vácuo em papel filtro (JProlab) com 

poros de 8 µm e em filtro seringa de PTFE com poros de 0.45 µm (J Prolab). A injeção 

foi amostra de 20 µl.  

O extrato de carotenoides para separação em coluna de vidro, foi feito a partir 

de três tomates, previamente desidratados em fluxo de ar a 70 ºC, e adicionado de 

aproximadamente 100 mL de acetona (Synth) e éter de petróleo (Sigma Aldrich) em 

proporção de 1:1, contendo 0,1% de B.H.T. (butil-hidroxitolueno - Synth), 

homogeneizados e deixados em geladeira por 12 horas.  Em seguida, a fração 

sobrenadante foi transferida para um funil de decantação e lavada com 150 mL de 

água ultrapura por 5 vezes. O extrato de tomate concentrado na fração de éter de 

petróleo foi coletado e adicionou-se sulfato de sódio (Sigma Aldrich) para retirar o 

restante de água.  

Para separação dos carotenoides do tomate, foi colocado uma coluna de vidro 

mistura de hyflosupercel (Synth) e óxido de magnésio (Synth) em proporção de 1:1.  

O extrato de tomate foi colocado na coluna para retenção dos carotenoides (Figura 2), 

e a retirada da primeira fração (phytoeno) de cor levemente amarelada. Em seguida, 

a coluna foi lavada com 50 mL de éter de petróleo para eluição do restante dos 

carotenoides. A segunda fração (β-caroteno) foi eluída com 50 mL de éter de petróleo 

contendo 5% de acetona. O licopeno foi eluído com 50 mL de acetona contendo 5% 

de água, seguido de mais 30 mL de acetona. 
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Figura 2 - Separação dos carotenoides do tomate em coluna de vidro. 

 
FONTE: A autora. 

A primeira fração coletada na extração foi descartada. A segunda fração, de 

cor laranja, e terceira fração, de cor vermelha (licopeno), foram coletadas e secas em 

nitrogênio. Os extratos purificados foram armazenados em atmosfera a vácuo em 

geladeira por no mínimo 24 horas até o momento das análises. 

Para determinação dos carotenoides, em fração de β-caroteno e licopeno foi 

utilizado o método descrito por Lavelli et al. (2000), no qual 1 g da amostra foi agitada 

com 20 mL de acetona (resfriada na geladeira) e agitada com agitador magnético por 

30 minutos. Em seguida, o excesso de líquido foi coletado e o resíduo sólido foi lavado 

com mais 20 mL de acetona e agitado por mais 10 minutos. O extrato foi filtrado em 

papel filtro quantitativo (J Prolab) com poros de 8 µm sob vácuo, e em filtro seringa de 

PTFE com poros de 0.45 µm (J Prolab), transferindo-se a amostra para um frasco 

âmbar. A quantificação foi desenvolvida em HPLC. Foi utilizada uma coluna C18 Luna 

Kinetex (4,6 x 150 mm x 5 µ tamanho da partícula), com comprimento de onda 

variando de 450 nm até 470 nm, em temperatura de 30 ºC no compartimento da 

coluna, em um detector UV/Vis, e comprimento de onda em 454 nm. O volume de 

injeção de amostra foi de 0,2 mL. A fase móvel utilizada foi 95 % de metanol (Sigma 

Aldrich) e 5% THF (Sigma Aldrich) em modo isocrático. O fluxo utilizado foi de 1,0 mL 

por minuto. 

Beta-caroteno 

Licopeno 

Fitoeno 
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3.2.10 Determinação de Ácido Ascórbico 

A determinação de ácido ascórbico foi feita em um equipamento de 

cromatografia líquida de alta eficiência (YL9100 HPLC System). A coluna utilizada 

para a determinação de ácido ascórbico foi a C18 Luna Kinetex (4,6 x 150 mm x 5µ 

tamanho da partícula), com comprimento de onda de 245 nm, temperatura de 30 ºC 

em um detector UV/Vis. O volume de injeção de amostra foi de 0,2 mL. 

A fase móvel utilizada foi de ácido fosfórico (Synth 85%) 0,003 Molar diluída 

em água ultrapura, sonicada por 10 minutos aproximadamente. O fluxo utilizado foi de 

1,0 mL, com 100% de ácido fosfórico 0,003 Molar. 

A curva de calibração foi feita com padrão de ácido ascórbico (Sigma), em oito 

diferentes concentrações, conforme os dados da Tabela 1. Para solução padrão inicial 

(mais concentrada) de 100 mg.L-1, foi pesado 0,005 g do padrão diluído em um balão 

de 50 mL, com concentração final de 100 mg.L-1. As concentrações mais baixas foram 

preparadas conforme diluições descritas na Tabela 1. 

Tabela 1 - Quantidades de solução padrão utilizadas para a determinação da curva de calibração de 
ácido ascórbico. 

Concentração desejada 

(mg.L-1) 

 

Volume do padrão 100 mg.L-1  

(mL) 

Volume de ác. Fosfórico 

0,003M (mL) 

0 0  10 

1 0,1 9,9 

5  0,5 9,5 

10  1,0 9,0 

20 2,0 8,0 

50 5,0 5,0 

75 7,5 2,5 

100 10,0 0 

Fonte: a autora. 

Para o preparo da amostra, foram pesados quatro gramas do pó de tomate em 

béquer e acrescentado 40 mL da solução de ácido fosfórico 0,003M. A solução foi 

agitada por 15 minutos com agitador magnético em temperatura ambiente. Em 

seguida, foi centrifugada por 60 minutos a 4 ºC. O sobrenadante foi retirado e filtrado 

em papel filtro quantitativo (J Prolab) com poros de 8 µm sob vácuo. Em seguida, foi 

feita a filtração de cada solução de extrato em filtro seringa 0.45 µm (J Prolab). As 
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amostras foram guardadas em frasco âmbar e mantidas em freezer de congelamento, 

a -18 ºC, e em ausência de luz até o momento da análise. 

3.2.11 Determinação de Açucares e Ácido Cítrico Em HPLC 

Para o preparo das amostras, 2,0 gramas do pó de tomate foram pesados e 

misturados em 20 mL de água (Milli-Q Integral®, Millipore®), e a solução foi agitada 

por 10 minutos em agitador magnético em temperatura ambiente. A solução foi 

centrifugada a 20º C em velocidade de 10.000 rpm, em seguida o sobrenadante foi 

removido e filtrado em um filtro seringa com poros de 0,45 µm (Sartorius). 

A análise foi realizada em um sistema de HPLC equipado com uma bomba 

quaternária (Waters 2695, Milford MA, USA), um degaseificador e um injetor de 

amostra acoplado a um detector de arranjos de diodo (DAD) (Waters 2998, Milford, 

MA, USA), seguido de um detector de índice de refração (IR) (Waters RI 2414, Milford 

MA, USA). Os dados cromatográficos foram processados com o auxílio do software 

Empower® 2. A separação foi feita em uma coluna de exclusão de íons Aminex HPX-

87H (300 x 7,8 mm) precedida de uma coluna catiônica de guarda Cation-H (Bio-Rad) 

usando água ultrapura com 6 mM de ácido sulfúrico como fase móvel, operando em 

modo isocrático com fluxo de 0,5 mL min-1. O volume de injeção foi de 10 µL, com o 

compartimento da coluna e o detector IR mantido a 30 ºC. 

A curva de calibração foi construída entre os intervalos de 2 a 20 mg.mL-1 tanto 

para glicose (Sigma Aldrich), quanto frutose (Sigma Aldrich), e 0,2 a 2% de ácido 

cítrico (Sigma Aldrich). 

3.2.12 Determinação de 5-Hidroxi-Metil-2-Furaldeído (HMF) em HPLC 

O método de determinação utilizado para quantificação de HMF foi adaptado 

de Wang et al. (2006). A coluna utilizada foi a C18 Luna Kinetex (4,6 x 250 mm x 5µm 

para o tamanho de partícula) e como fase móvel utilizou-se água/metanol em 

proporção 80:20 em modo isocrático. O volume de injeção foi de 20 µL e o fluxo na 

coluna foi de 1,5 mL min-1. O compartimento da coluna e o detector UV/Vis foram 

mantidos a 30 ºC. 

A curva de calibração foi feita com padrão de HMF (Sigma), em seis diferentes 

concentrações, conforme os dados da Tabela 2. Para solução padrão inicial (mais 
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concentrada) de 200 mg L-1, foi pesado 20 mg do padrão diluído em um balão de 100 

mL, com concentração final de 200 mg.mL-1. As concentrações mais baixas foram 

preparadas conforme diluições descritas na Tabela 2: 

 
Tabela 2 - Quantidades de solução padrão utilizadas para a determinação da curva de calibração de 

HMF (5-hidroximetil-2-furaldeído). 

Concentração desejada 

(mg.mL-1) 

Volume do padrão 20 mg L-1 

(µl) 

Volume de água ultra-pura  

(mL) 

0  0 10 

0,5 25 9,975 

1,0 50 9,95 

2,5 125 9,875 

5,0 250 9,750 

6,5 325 9,675 

8,0 400 9,6 

10,0 500 9,5 

Fonte: a autora. 

Para o preparo da amostra, foram pesados 2,5 gramas do pó de tomate e 

adicionados 10 mL da solução etanol/água (60:40), homogeneizados e centrifugados 

a 10.000 rpm por 30 minutos a 20 ºC. A porção do sobrenadante foi retirada e filtrada 

através de um filtro seringa 0,46 µm (Sartorious). 

3.2.13 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

As características morfológicas das amostras foram obtidas através de um 

microscópio eletrônico de varredura (VEGA3 TESCAN), operando numa tensão de 

aceleração de 15 kV. As amostras foram recobertas com ouro por sputtering. 

3.2.14 Análise Estatística 

Para a análise estatística foi utilizado o programa SASM-Agri (Sistema para 

Análise e Separação de Médias em Experimentos Agrícolas de (CANTERI et al., 2001), 

a partir da ANOVA e teste de Tukey, com obtenção dos valores médios e o desvio 

padrão dos resultados em cada uma das amostras. 
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3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 3 descreve a composição dos tomates in natura. Estas análises foram 

necessárias para verificar a presença dos compostos de interesse no estudo e permite 

a posterior comparação entre os tomates frescos e os pós de tomate obtidos por cada 

um dos processos de secagem propostos. Os compostos de interesse foram: 

açúcares (glicose e frutose), HMF, ácido cítrico, ácido ascórbico, compostos fenólicos 

totais, licopeno, β-caroteno. 

A Tabela 3 apresenta a concentração dos compostos bioativos e antioxidantes 

dos tomates frescos, benéficos aos humanos. A fruta apresenta uma pequena 

quantidade de açúcares e de ácido cítrico, devido à elevada umidade inicial do 

produto, que corresponde a 94,50%. A presença do HMF não foi detectada nos 

tomates frescos, já que este composto é formado exclusivamente em resposta ao 

aquecimento. 

Tabela 3- Composição dos tomates in natura (Lycopersicum esculentum Mill) 

Componente Tomate in natura 

Umidade 94,50 ± 0,09 (%) 

Frutose 3,82 ± 0,02 (g.100g-1) 

Glicose 3,51 ± 0,03 (g.100g-1) 

Ácido cítrico 8,01 ± 0,01 (g.100g-1) 

Ácido ascórbico 181,29 ± 1,37 (mg.100 g-1) 

Compostos fenólicos 81,82 ± 0,48 (µg. 100 g-1) 

Licopeno 6,16 ± 0,16 (mg.100 g-1) 

β-caroteno 0,51 ± 0,11 (mg.100 g-1) 

NOTA- A tabela apresenta os valores médios das triplicatas experimentais e os 
respectivos desvios padrão. 

Fonte: a autora. 

A umidade final dos tomates desidratados foi de 18,45 ± 2,14 % ao final da 

secagem. Desta forma, os resultados das determinações analíticas foram calculados 

em base seca.  

3.3.1 Açúcares, Ácido Cítrico e A Formação de HMF 

Foram determinadas as quantidades de açúcares redutores, e de frutose e 

glicose nas amostras, visto que, conforme mencionado anteriormente, a degradação 
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destes indicam a formação de compostos responsáveis pelo escurecimento nos 

tomates desidratados, complementada pela análise de HMF nas amostras. Além 

disso, a concentração de ácido cítrico também foi medida pois este interfere 

diretamente na formação do HMF.  

A Tabela 4 lista a concentração de açúcares, ácido cítrico e HMF. Foi utilizado 

o teste de Tukey para comparar os resultados entre os grupos A e B, os quais 

correspondem respectivamente às amostras branqueadas e não branqueadas. 

O desenvolvimento de compostos escuros, nos tomates desidratados, pode ser 

relacionado com a reação de Maillard, a qual ocorre pela interação de compostos 

amino ácidos e açúcares redutores, tais como a frutose, glicose e a partir da hidrólise 

da sacarose (LIU et al., 2010). Os conteúdos de frutose e glicose nos grupos A e B 

variaram ligeiramente somente nas amostras processadas por liofilização e por fluxo 

de ar quente. Entretanto, a diferença nos conteúdos de glicose das amostras 

processadas em estufa convencional em ambos os grupos foi significativa. Desta 

forma, o desvio padrão entre as triplicatas dos experimentos foi baixo, como 

consequência fez com que os resultados da concentração de frutose e glicose nas 

amostras desidratadas por liofilização e por fluxo de ar fossem considerados 

significativamente diferentes.  

 

Tabela 4 - Conteúdo de açúcares, ácido cítrico e HMF nos pós de tomate 

 
Tratamento 

Frutose 
(g.100g-1) 

Glicose 
(g.100g-1) 

Ácido cítrico 
(g.100g-1) 

HMF  
(g.100g-1) 

Grupo A 

Estufa 
convencional 

3,26a ± 0,03 0,95d ± 0,01 6,96a ± 0,03 57,60a ± 5,37 

Liofilização 2,67c ± 0,41 1,49a ± 0,14 4,09c ± 0,23 Traços 

Fluxo de ar 
aquecido 

2,86b ± 0,08 1,36b ± 0,08 5,62b ± 0,10 9,07b ± 0,47 

Secagem em 
dois estágios 

2,76c ± 0,42 1,97c ± 0,27 4,05c ± 0,18 6,27c ± 0,01 

Grupo B 

Estufa 
convencional 

3,13a ± 0,01 0,75d ± 0,01 8,04a ± 0,04 112,58a ± 7,68 

Liofilização 2,69c ± 0,06 1,52b ± 0,03 3,78c ± 0,01 Traços 

Fluxo de ar 
aquecido 

2,75b ± 0,12 1,33c ± 0,05 5,57b ± 0,10 Traços  

Secagem em 
dois estágios 

2,63c ± 0,37 1,75a ± 0,34 3,76c ± 0,11 6,12b ± 0,01 

NOTA- Valores com letras minúsculas iguais na coluna não diferem pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05), em 
nível de confiança de 95%. São apresentados os valores médios das triplicatas de cada tempo/forma 
de secagem e respectivo desvio padrão. 

Fonte: A autora. 
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O pó de tomate processado em estufa convencional apresentou uma diferença 

superior a 30% na redução do conteúdo de glicose comparado com os outros dois 

métodos. Além disso, a concentração mais elevada de ácido cítrico foi encontrada nas 

amostras desidratadas em estufa convencional nos dois grupos A e B. 

Consequentemente, pode-se deduzir que a presença de ácido cítrico catalisou a 

transformação da glicose em HMF, visto que o conteúdo de glicose em ambos os 

grupos reduziu, enquanto a concentração de HMF aumentou. 

A formação mais intensa de HMF ocorreu nos processos de secagem em 

estufa, e a comparação dos resultados das amostras obtidas por esse processo nos 

grupos A e B revelou uma diferença acentuada no conteúdo de HMF. As amostras 

branqueadas apresentaram um conteúdo de HMF de 57,60 mg.100 g-1, o que 

corresponde a 51% da concentração total de HMF nas amostras não branqueadas 

submetidas ao mesmo processo de secagem. 

A formação de HMF nos tomates desidratados por fluxo de ar aquecido foi 

menos intensa do que nas amostras desidratadas em estufa convencional, 

correspondendo a 15,74% do valor obtido nas amostras desidratadas em estufa do 

grupo A. Este resultado indica que o processo em fluxo de ar aquecido causou menor 

degradação do produto durando o processamento de secagem. A presença de HMF 

não foi detectada nas amostras de pó de tomate obtidas por liofilização de ambos os 

grupos. Este fato foi atribuído à ausência de aquecimento deste processo. Entretanto, 

os tomates foram expostos ao calor durante a etapa de branqueamento com vapor, 

mas o tempo de exposição não foi suficiente para desencadear a reação de formação 

do HMF, ou causar escurecimento pela reação de Maillard. A concentração de HMF 

do grupo B processada por fluxo de ar aquecido foi menor do que o limite de detecção 

do método analítico utilizado para determinação de HMF, desta forma, não foi possível 

quantificar.  

Quando os produtos são aquecidos por longos intervalos de tempo, a glicose 

se degrada e pode formar melanoidinas como produto resultado da reação de 

Maillard. Deve-se considerar ainda, a presença de ácidos orgânicos, amino ácidos 

livres, e a reação de oxidação do ácido ascórbico durante os processos realizados em 

altas temperaturas, que podem catalisar fortemente a reação de Maillard (FENNEMA, 

1996). Esse resultado confirma os achados de Muratore et al. (2008), que estudaram 

processos de secagem de tomate cereja em temperaturas variando entre 40 e 80 ºC 

e mostraram que altas concentrações de HMF foram encontradas nas amostras 
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obtidas pelas temperaturas mais elevadas. Mais além, Zanoni et al. (1998), descrevem 

a formação de HMF e produtos da reação de Maillard afetados pela presença de 

antioxidantes naturais nos produtos, correspondendo à menor formação de HMF 

quando a perda de licopeno e ácido ascórbico também é menor.  

São poucos os estudos encontrados na literatura que reportam as alterações 

em outras frutas desidratadas, em maioria tratando das reações de escurecimento em 

tomates desidratados. Por exemplo, Hodge (1953), avaliou a formação de HMF e de 

compostos escuros em presença de ácidos e encontrou que esta alteração foi 

causada pela transformação da frutose em HMF e presença de ácido málico em 

temperaturas de 60 a 70 ºC em solução de pH ácido. Entretanto, alguns estudos 

discutem a formação de HMF em mel a partir da D-glicose (AGUILÓ-AGUAYO et al., 

2009).  

Estes relatos explicam que o HMF pode ser formado tanto durante processos 

que envolvem aquecimento, quanto durante a estocagem sem refrigeração de 

produtos que contenham açúcares redutores e a presença de compostos aminados.  

A interação do HMF com outros compostos leva a formação de compostos 

escuros, resultando no escurecimento do produto. Isso explica a redução da glicose e 

o aumento da intensidade da cor escura nos produtos desidratados ao longo do 

período de aquecimento. Liu et al. (2010) mencionam que o HMF e o Índice de 

Escurecimento (IE) são importantes indicadores de qualidade durante o 

processamento, e podem afetar diretamente a qualidade nutricional e sensorial dos 

pós de tomate. 

3.3.2 Degradação do Ácido Ascórbico 

Os conteúdos de ácido ascórbico nos tomates frescos foram analisados 

(Tabela 3) e posteriormente comparados com os diferentes processos de secagem 

(Tabela 5). Os tomates frescos apresentaram uma média de concentração de ácido 

ascórbico maior do que nos pós de tomate depois de todos os processos de secagem. 

Era de se esperar que, com a redução da quantidade de água por evaporação, o teor 

de ácido ascórbico ficasse relativamente maior devido ao fator de concentração das 

amostras pela retirara de água, todavia, de acordo com Gamboa-Santos et al. (2014), 

o ácido ascórbico é o composto mais variável nos frutos durante os processos de 

secagem. Como se indica na Tabela 5, a redução de ácido ascórbico variou de 41% 
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a 77% nos diferentes tratamentos de secagem do grupo A, comparados à 

concentração desse componente nos frutos frescos. Gamboa-Santos et al. (2014) 

descreveram resultados similares quando quantificaram ácido ascórbico em 

morangos desidratados a 70º C, com perdas de 40% a 70% após a secagem, 

indicando que ocorrem altas perdas no teor de ácido ascórbico em resposta aos 

processos desenvolvidos em altas temperaturas. 

 

Tabela 5 – Conteúdo de ácido ascórbico nos pós de tomate. 

 TRATAMENTO Ácido ascórbico (mg.100 g
-1

) 

Grupo A 

Estufa convencional 40,05c ± 8,80 

Liofilização 63,49b ± 2,05 

Fluxo de ar aquecido 73,09a ± 1,24 

Secagem em dois estágios 26,15e ± 1,97 

Grupo B 

Estufa convencional 73,21a ± 7,96 

Liofilização 44,31b± 1,96 

Fluxo de ar aquecido 76,95a± 6,96 

Secagem em dois estágios 31,60d ± 4,71 

NOTA- Valores com letras minúsculas iguais na coluna não diferem pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05), em 
nível de confiança de 95%. São apresentados os valores médios das triplicatas de cada tempo/forma 
de secagem e respectivo desvio padrão. 

Fonte: A autora. 

Entre os tratamentos de secagem sem o branqueamento prévio, o pó de tomate 

obtido pela secagem em estufa foi o que apresentou a menor concentração de ácido 

ascórbico (tabela 5), indicando que este processo resultou em uma perda significativa 

deste composto. Os processos de liofilização e fluxo de ar aquecido causaram 

menores perdas de ácido ascórbico, entretanto, foram significativos quando 

comparados com o tomate fresco. Demiray et al. (2013) relataram que o conteúdo 

ácido ascórbico em tomates desidratados a 100 ºC por 5 horas foi de 9,23 mg.100 g-

1 ou menos. Este resultado foi similar ao conteúdo quantificado nas amostras secas 

em estufa convencional, indicando que mais longo período de processamento pode 

promover perdas similares às do resultado de exposição a altas temperaturas.  

As perdas de ácido ascórbico nas amostras do grupo B mostraram uma menor 

variação, de 25% a 64%, o que indica uma maior sensibilidade deste componente 

durante os processos de secagem nas amostras que sofreram branqueamento. 

Demiray et al. (2013), que estudou a cinética de degradação do ácido ascórbico em 

tomates desidratados, encontrou ser o componente mais facilmente degradado 
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durante a desidratação. Os tomates desidratados pelo sistema em dois estágios do 

grupo B apresentaram a maior perda de ácido ascórbico. Entretanto, Santos-Sánchez 

et al. (2012) relataram que o ar é um fator muito importante na degradação do ácido 

ascórbico, mesmo quando o processo é desenvolvido em baixas temperaturas. 

Os menores conteúdos de ácido ascórbico tanto no grupo A, como no grupo B, 

foram os tomates desidratados pelo sistema de secagem em dois estágios. Essa 

característica ocorre devido à grande perda de umidade no descongelamento da 

amostra, visto que aproximadamente 10% escorre da massa proveniente da parte 

líquida das amostras quando se inicia o aumento da temperatura. Para os tomates 

desidratados em dois estágios para o grupo A a perda foi ainda maior, justificada pela 

dissolução do ácido ascórbico na saturação de vapor na superfície dos frutos durante 

o tratamento de branqueamento. 

Marfil et al. (2008) reportaram uma perda de 35% no ácido ascórbico após um 

pré-tratamento osmótico, e também estabeleceram que uma perda de acima de 21% 

pode ocorrer durante o armazenamento de frutas por um período de 7 dias. Neste 

sentido, sugere-se que a perda de ácido ascórbico pode ter ocorrido pelo 

branqueamento com vapor, devido à hidrossolubilidade deste composto, e que o 

tempo e as condições de armazenamento após a secagem até o momento da análise 

também causar alguma degradação.  

3.3.3 Efeito da Secagem nos Compostos Fenólicos Totais 

Após todos os tratamentos de secagem, a concentração dos compostos 

fenólicos totais foi maior em comparação aos tomates frescos (tabelas 3 e 6) nos 

grupos A e B. Como se indica na Tabela 6, a maior e a menor concentração dos 

compostos fenólicos foram detectadas após a secagem em estufa convencional e 

liofilização, respectivamente. A tabela 6 apresenta mais aumentos pronunciados nas 

concentrações de compostos fenólicos totais nos tomates processados a altas 

temperaturas, tais como aquelas utilizadas na secagem em estufa convencional e no 

fluxo de ar aquecido. 

O valor quantificado experimentalmente nos tomates frescos (Tabela 3) foi 

menor o que a concentração de 76,17 mg.100 g-1, correspondendo a uma 

concentração de compostos fenólicos totais similar descrita por Eltoum e Babiker 

(2014) para tomates frescos, e maior que a descrita por Barros et al. (2012).  
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Tabela 6 - Compostos fenólicos totais nos pós de tomate 

 TRATAMENTO Compostos fenólicos totais (µg. g-1) 

Grupo A 

Estufa convencional 403,69a ± 8,25 

Liofilização 150,02h ± 5,87 

Fluxo de ar aquecido 333,83d ± 1,37 

Secagem em dois estágios 310,55e ± 1,87 

Grupo B 

Estufa convencional 374,08b ± 1,37 

Liofilização 141,30g± 3,83 

Fluxo de ar aquecido 295,49f ± 0,69 

Secagem em dois estágios 348,59c ± 1,25 

NOTA- Valores com letras minúsculas iguais na coluna não diferem pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05), em 
nível de confiança de 95%. São apresentados os valores médios das triplicatas de cada tempo/forma 
de secagem e respectivo desvio padrão. 

Fonte: A autora. 

As amostras de pó de tomate no grupo B apresentaram maiores perdas dos 

compostos fenólicos totais, indicando que houve maior estabilidade nas amostras do 

grupo que sofreu o branqueamento (grupo A) em resposta ao aquecimento durante a 

secagem. Contudo, Eltoum e Babiker (2014) testaram o mesmo tratamento de 

branqueamento antes de diferentes processos de secagem de tomate e descreveram 

degradação similar dos compostos fenólicos totais, quando as amostras foram 

branqueadas com vapor previamente à secagem.  

Vallverdú-Queralt et al. (2012) avaliaram o efeito de diversos tratamentos 

térmicos no purê de tomate e descreveram que ocorre destruição das células que 

contém os compostos fenólicos durante o processo de secagem. Como resultado, o 

conteúdo de compostos fenólicos disponíveis para quantificação foi maior. Os 

resultados são consistentes com as baixas concentrações desde composto 

encontradas em pó de tomate processado por liofilização. De fato, é descrito na 

literatura (HASSAN GHAJAR; HASHEMABADI, 2011; PISANO et al., 2011), que esse 

processo é menos agressivo aos tecidos dos produtos de frutos desidratados. 

É importante saber que a composição dos frutos pode variar consideravelmente 

dependendo de diversos fatores. Barros et al. (2012) descreveram que diversas 

variações podem ocorrer na composição dos frutos de uma planta para outra, 

dependendo da variedade, estratégias de manejo do cultivo, parâmetros do processo 

e características de armazenamento. Além disso, Vallverdú-Queralt et al. (2012) 

determinaram os efeitos dos pesticidas na composição nutricional de tomates, mas 

não foi possível obter dados suficientes para determinar tais efeitos.  
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3.3.4 Obtenção e Determinação da Pureza do Licopeno Purificado 

Para que o licopeno extraído e purificado pudesse ser utilizado como padrão 

analítico e utilizado como referência para a quantificação nas amostras de tomate, foi 

necessário fazer o teste de varredura para identificar os carotenoides presentes em 

cada fração obtidas por meio dos respectivos comprimentos de onda.  

A partir os comprimentos de onda identificados nos cromatogramas, foram 

observadas as presenças de fitoeno, β-caroteno, licopeno e fitoflueno, conforme os 

dados apresentados na tabela 7.  

Tabela 7 - Comprimentos de onda dos carotenoides do tomate 

Carotenoide λ mínimo (nm) λ máximo (nm) 

Fitoeno 276 297 

β-caroteno 423 478 

Licopeno 448 505 

Fitoflueno 331 367 

FONTE: (RODRIGUEZ-AMAYA; KIMURA, 2004) 

Foram avaliados os extratos obtidos por cada fração de solvente, para 

identificar quais carotenoides podem ser encontrados nos tomates da variedade 

estudada. Contudo, o carotenoide de interesse é o licopeno, cujo comprimento de 

onda é identificado entre 448 e 505 nm, tendo acetona como solvente.  

Na figura 3, está representado o cromatograma da varredura do extrato de 

tomate contendo licopeno. Foram encontrados três comprimentos de onda indicando 

que estão presentes três conformações diferentes do licopeno. Segundo estudos de 

(Heredia et al. (2010); Honda et al. (2017)), diferentes conformações do licopeno 

podem ocorrer em diferentes variedades de tomate; além disso, as conformações 

podem ser alteradas de acordo com o estágio de maturação e também pelo 

processamento.  
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Figura 3 - Cromatograma da varredura da fração de licopeno purificado a partir do extrato de tomate 

 
Fonte: A autora. 

 

Na amostra de tomate utilizada para a extração e purificação do licopeno, sua 

forma mais abundante está próxima do comprimento de onda de 470 nm. Desta forma, 

observa-se que os três picos sobrepostos indicam a presença de diferentes 

conformações. Devido esta característica, o presente padrão pode ser chamado de 

licopeno total, visto que não foram separados por diferentes conformações.  

Conforme ilustrado na figura 4, para avaliação da pureza do extrato de 

licopeno, é identificado o pico que representa a presença do fitoeno; contudo, a 

porcentagem de licopeno na solução corresponde a 93,97% total. A porcentagem de 

licopeno presente no extrato indica que o mesmo pode ser utilizado como padrão 

analítico, visto que o padrão sintético (Sigma Aldrich) apresenta pureza de 85%. 
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Figura 4 - Cromatograma de determinação da pureza do extrato de licopeno do tomate 

Fonte: A autora. 
 
 

3.3.5 Alterações nos Carotenoides Relacionadas ao Aquecimento 

Os carotenoides licopeno e β-caroteno foram quantificados nas amostras de pó 

e tomate processado por todos os tratamentos de secagem para avaliar os efeitos de 

tempo, temperatura de secagem, branqueamento em cada um dos processos de 

secagem.  

Como se indica na Tabela 7, todas as amostras de pó de tomate nos grupos A 

e B apresentaram concentração de carotenoides. A respeito disso, os conteúdos mais 

elevados tanto do licopeno como o do β-caroteno, foram detectados no tomate 

desidratado por 18 horas em fluxo de ar aquecido. Esta descoberta indica que a 

presença dos carotenoides pode ser intensificada nos produtos desidratados. 

Panozzo et al. (2013) explicaram que o conteúdo de carotenoides também pode ser 

aumentado após os processos de secagem em razão da liberação dos carotenoides 

a partir de sua matriz celular, o que facilita sua extração para a consecutiva 

quantificação. Koh et al. (2012) encontraram uma concentração de 400% no conteúdo 

de licopeno na pasta processada de tomate, atribuindo o aumento encontrado no 

Licopeno 
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tomate em pó (tabela 8) a uma pequena quantidade de umidade presente no produto 

final. 

Tabela 8 – Conteúdos de carotenoides nos pós de tomate 

 TRATAMENTO Licopeno (mg.100 g-1) β-Caroteno (mg.100 g-1) 

Grupo A 

Estufa convencional 49,30d ± 0,29 25,82d ±0,31 

Liofilização 84,37ab ± 0,47 20,04e±0,07 

Fluxo de ar aquecido 77,01a ± 0,61 33,24a ±0,17 

Secagem em dois 
estágios 

93,91ab ± 0,28 31,93b ± 0,34 

Grupo B 

Estufa convencional 57,64cd ± 1,37 12,66h ± 0,10 

Liofilização 55,67cd ± 0,3 22,88f ± 0,12 

Fluxo de ar aquecido 100,96a ± 0,5 14,61g ± 0,41 

Secagem em dois 
estágios 

71,18bc ± 0,13 26,94c ± 0,52 

NOTA- Valores com letras minúsculas iguais na linha não diferem pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05), em 
nível de confiança de 95%. São apresentados os valores médios das triplicatas de cada tempo/forma 
de secagem e respectivo desvio padrão. 

Fonte: A autora. 

Resultados similares para a quantificação de licopeno foram encontrados por 

Honda et al. (2017), a partir da extração do licopeno de amostras de tomate liofilizado, 

encontrando também a redução no seu conteúdo quando a temperatura do 

processamento foi aumentada. As proporções de licopeno e de β-caroteno nos 

carotenoides totais foram similares aos resultados encontrados por Strati e 

Oreopoulou (2016). 

O conteúdo de carotenoides também aumenta como resultado das 

modificações da estrutura trans-licopeno para a respectiva configuração cis-licopeno. 

De acordo com Mertz et al. (2010), a isomerização cis do trans-β-caroteno é 

responsável pelo aumento da concentração dos carotenoides. Temperaturas abaixo 

de 80 ºC favorecem o aumento das concentrações de carotenoides, e as reações de 

degradação se iniciam quando a temperatura atinge 90 ºC (COLLE et al., 2013). 

Entretanto, Maqsood et al. (2015), descreveram que a degradação do licopeno pode 

ocorrer em temperaturas acima de 100 ºC e também quando os tomates são expostos 

por longos períodos de processamento, como acontece, por exemplo, na secagem 

solar.  

Diferentes condições e parâmetros usados nos tratamentos de secagem 

podem levar a diferentes níveis de degradação do licopeno (ZANONI et al., 1998; ZHAO 

et al., 2013). Nos produtos de tomate processado, a isomerização e auto-oxidação do 
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licopeno pode reduzir o conteúdo de licopeno, reduzindo as frações do all-trans-

licopeno e resultar em mudanças de cor e no desenvolvimento de off-flavor a partir 

dos compostos gordurosos (ANGUELOVA; WARTHESEN, 2000). 

Por outro lado, Panozzo et al. (2013) estabeleceram que os carotenoides são 

difíceis de remover quando a pressão durante o processamento é reduzida, o que 

explica a baixa concentração de licopeno e β-caroteno nos pós de tomate dos grupos 

A e B desidratados por liofilização. 

Demiray et al. (2013) estabeleceram que os principais fatores que influenciam 

as reações de degradação do tomate são o tempo e temperatura do processo. Entre 

os processos de secagem em estudo (tabela 7), a secagem em estufa convencional 

promoveu a maior degradação dos conteúdos de licopeno e de β-caroteno. Esta 

degradação decorreu por exposição prolongada a altas temperaturas. Contudo, a 

configuração do licopeno é predominantemente all-trans e o processamento leva a 

formação da configuração de isômeros-cis, o que torna suscetível a oxidação e passa 

a apresentar baixa bioatividade (STRATI; OREOPOULOU, 2016). Tais características 

explicam os baixos níveis de licopeno nas amostras obtidas pela secagem em estufa 

convencional, em função de que estas amostras foram expostas ao calor por períodos 

mais prolongados.  

Reciprocamente, os resultados dos produtos processados pelo fluxo de ar 

aquecido apresentaram maiores níveis de licopeno, o que confirma a informação 

descrita na literatura, onde se pode afirmar que de acordo com o tipo de aquecimento 

pode haver algum aumento na concentração deste componente (COLLE et al., 2013; 

SEYBOLD et al., 2004). 

Entre os tratamentos do grupo A o conteúdo de β-caroteno das amostras 

obtidas por liofilização e fluxo de ar aquecido foram diferentes significativamente, 

indicando que o aquecimento do fluxo de ar não degradou este componente. Em 

comparação com o tratamento em baixa temperatura, o fluxo de ar aquecido não 

promove perdas significativas durante o processo de secagem. A quantidade de β-

caroteno das amostras branqueadas no grupo B também aumentou após a secagem, 

indicando sua maior estabilidade em resposta aos tratamentos que envolvem alta 

temperatura (estufa e fluxo de ar aquecido). Entretanto, a secagem em estufa causou 

degradação do β-caroteno, pois a exposição ao calor foi mais longa do que no sistema 

com fluxo de ar aquecido. O aumento na concentração de β-caroteno no pó de tomate 

desidratado pelo fluxo de ar aquecido foi maior do que nas amostras obtidas pelo 
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processo de liofilização. De acordo com Anguelova e Warthesen (2000), Bravo et al. 

(2013) e Demiray et al. (2013), o β-caroteno é mais estável do que o licopeno e assim 

apenas implica em alterações em termos de degradação, aumento da extração, e 

rearranjo de sua estrutura química. 

3.3.6 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

As imagens feitas em MEV tiveram o propósito de avaliar as características 

físicas da estrutura de cada um dos tratamentos de secagem avaliados neste trabalho. 

As alterações da estrutura física dos frutos desidratados já foram relatadas na 

literatura (KOCABIYIK et al., 2014; MAYOR; SERENO, 2004), e as características físicas 

dos produtos desidratados podem justificar algumas das alegações já feitas 

anteriormente quanto à quantificação e à extração de outros componentes das 

amostras desidratadas.  

Algumas características tais como o endurecimento, encolhimento e outras 

alterações dos tecidos podem ser verificadas nas imagens, e estando de acordo com 

as afirmações da literatura (DEHGHAN-SHOAR et al., 2011; ZHU et al., 2013). As 

características do tomate fresco foram avaliadas por Bot et al. (2018) conforme a 

Figura 5, comparada com as características das imagens dos tecidos obtidos dos 

tomates após cada um dos tratamentos. 

 

Figura 5 - Estrutura dos tecidos de um tomate fresco não processado 

 
Fonte: Bot et al. (2018) 
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Figura 6 - Microscopia eletrônica de varredura do tomate desidratado pelos diferentes métodos de 
secagem 

 (a) (b) (c) (d) 

 
Legenda: (a) estufa; (b) liofilização; (c) fluxo de ar; (d) sistema de secagem em dois estágios. 

Fonte: A autora. 

Observando a figura 6, pode ser notado que o processamento do tomate em 

estufa de convencional pode causar endurecimento do produto, já que não são 

observados poros dos tecidos na amostra. Além disso, o encolhimento das estruturas 

os tecidos, é perceptível.  

A estrutura do tomate liofilizado (figura 6) sem o tratamento prévio de 

branqueamento, e nitidamente é notada a preservação da estrutura dos tecidos, 

mantendo a estrutura muito similar à estrutura do tomate fresco apresentada. 

O sistema de fluxo de ar aquecido, apresentou encolhimento e esvaziamento 

das estruturas dos tecidos, causando redução de volume das estruturas celulares. 

Houve endurecimento dos tecidos, causado pelo ressecamento promovido pelo fluxo 

de ar através da amostra. Observações similares ao comparar o processo de secagem 

envolvendo ar quente com a liofilização foram relatadas no estudo realizado por Ratti 

(2001).  

Os tratamentos do grupo B, que passaram por branqueamento apresentaram 

características condizentes com as alegações feitas anteriormente nas análises de 

composição.  

Após o branqueamento com vapor, no tomate desidratado em estufa 

convencional (figura 6), foi revelada muita rugosidade na superfície das células dos 

tecidos e maior endurecimento, compreendido em razão da prévia destruição dos 

tecidos durante o tratamento com vapor. O posterior contato com o calor por 24 horas 
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causou maior endurecimento e degradação dos tecidos, bem como dos componentes 

da amostra.  

A imagem do tomate desidratado no sistema em dois estágios após o 

branqueamento com vapor. A diferença nítida no tomate liofilizado sem 

branqueamento prévio, se dá pela destruição das células tecidos, que mostravam 

formas arredondadas no tratamento anterior e, desta vez a imagem apresenta 

espaços ocos e formas irregulares, que representam o tecido rompido após o 

processamento. A característica de destruição dos tecidos corresponde com as 

afirmações feitas anteriormente que justificam a maior facilidade de extração de 

alguns componentes como os carotenoides e compostos fenólicos, por exemplo. 

A estrutura dos tecidos do tomate desidratado em estufa convencional com o 

tratamento prévio de branqueamento com vapor. Ao comparar com a estrutura do 

tomate desidratado em fluxo de ar sem o pré-tratamento, as amostras apresentam 

estruturas um tanto similares. É notada a presença de estruturas arredondadas, 

porém encolhidas, indicando que houve alguma preservação dos tecidos, ligeiramente 

menos endurecidos no tomate liofilizado. É importante enfatizar, que o tratamento com 

vapor pode promover algum aumento na umidade do produto no início do tratamento 

de secagem, que possa ter retardado o efeito de endurecimento pela secagem. 

A confirmação das afirmações feitas a respeito da imagem microscópica é 

verificada com os resultados das análises da composição, onde as amostras 

desidratadas por fluxo de ar com o tratamento de branqueamento apresentaram 

algumas características de menores degradações causadas pelo processamento. 

A imagem do tomate desidratado por liofilização que passou pelo tratamento 

de branqueamento com vapor antes da secagem. Nesta imagem, a característica é 

similar à estrutura do tomate liofilizado sem o tratamento de branqueamento no seu 

interior, porém o rompimento das estruturas dos tecidos é perceptível. 

O tomate desidratado pelo sistema de secagem em fluxo de ar após o 

tratamento de branqueamento. Ao comparar a imagem com a imagem do mesmo 

tratamento no grupo anterior, nota-se que houve pouca diferença nas características 

dos tecidos do tomate. A imagem apresenta a estrutura do tecido mais íntegra após a 

secagem em fluxo de ar branqueada, apesar do encolhimento perceptível. 

Características que indicam que o vácuo durante o congelamento do produto 

com o congelamento com nitrogênio foi similar ao processo de liofilização. Contudo, a 
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superfície do produto apresentou endurecimento da mesma forma como nas amostras 

sem tratamento de branqueamento e desidratadas pelo mesmo processo.  

O ponto final de todos os tratamentos de secagem foi definido empiricamente 

quando as amostras estavam com textura quebradiça, para que fosse possível tritura-

las a pó de maneira uniforme. Todavia, pelo processo de secagem em dos estágios 

não foi possível obter amostras quebradiças. Com a observação das imagens, tanto 

para a amostra com branqueamento como para a amostra sem branqueamento, é 

possível perceber que o endurecimento não permitiu a obtenção de pó. 

3.4 CONCLUSÃO 

Os resultados dos experimentos indicam que o efeito dos processos de 

secagem resulta na perda de qualidade no produto final, principalmente nos sistemas 

que envolvem calor. 

Por outro lado, a realização de branqueamento com vapor oferece benefícios 

na qualidade no produto, seja na prevenção das alterações nas características das 

frações de carotenoides preservando a estabilidade de produto final, seja nos 

aspectos nutricionais, apesar do branqueamento com vapor favorecer alguma perda 

nos carotenoides durante o processo de secagem subsequente.  

A concentração de ácido ascórbico foi ligeiramente reduzida pelo 

branqueamento com vapor, visto que se trata de um componente hidrofílico. 

Entretanto, o processo de liofilização aumentou a retenção de ácido ascórbico devido 

à ausência do aquecimento durante o processo de secagem. 

O branqueamento com vapor antes dos processos de secagem promoveu um 

ligeiro aumento na formação de HMF nos produtos obtidos pelos processos de 

secagem que envolvem aquecimento. A formação de HMF corresponde às interações 

que promovem redução dos açúcares nos produtos desidratados. Neste aspecto, o 

branqueamento pode ser considerado uma desvantagem, já que a presença de HMF 

causa alterações no aroma e cor do produto, principalmente durante o 

armazenamento. 

Quanto à estrutura dos tecidos dos produtos obtidos por cada um dos 

tratamentos foram observadas diferenças consideráveis entre as alterações causadas 

pelo processamento.  

Em vista a estas descobertas, o processo que apresentou melhor desempenho 

na obtenção do tomate desidratado em pó foi o tratamento que envolveu o 
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branqueamento prévio com vapor e seguido da secagem em fluxo de ar quente. Este 

método de secagem apresentou vantagens em termos de tempo de processo, e 

maiores concentrações de licopeno, β-caroteno e compostos fenólicos totais. O 

processo de secagem em dois estágios não apresentou vantagens, em razão da 

saturação de umidade no ambiente que ocorre quando se inicia o aquecimento, 

causando endurecimento na superfície e dificultado a remoção da umidade interior do 

produto. 
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4 CAPÍTULO II - SECAGEM DE PIMENTÃO E USO DE PRÉ-TRATAMENTOS 

4.1 INTRODUÇÃO 

O pimentão amarelo (Capsicum annuum L.) é um vegetal da família 

Solanaceae, nativa da América do Sul, de onde o cultivo se espalhou para o mundo 

todo (DANZA et al., 2014). Trata-se de um produto agrícola importante não só por sua 

importância econômica, mas também pelo seu valor nutricional. O fruto do pimentão 

é um dos aditivos alimentares naturais mais antigos e mais utilizados e trata-se de 

uma variação de pimenta não pungente, ou também chamada pimenta doce, cuja cor 

é controlada principalmente pelos pigmentos β-caroteno e zeaxantina (SWAIN et al., 

2014). Sua cor típica pode apresentar derivados dos pimentos carotenoides 

capsantina e capsorubina, exclusivamente desenvolvidos e acumulados durante o 

processo de amadurecimento do fruto (HA et al., 2007). Além disso, o fruto é rico em 

vitamina C, B e E, flavonoides e conteúdo mineral (SWAIN et al., 2014).  

Pesquisas recentes confirmam que alimentos ricos em antioxidantes 

apresentam uma função importante na prevenção de doenças cardiovasculares, 

câncer e doenças neurodegenerativas (MATERSKA, 2014; ZHAO et al., 2013), bem como 

inflamações e problemas causados pelo envelhecimento das células e da pele 

(KAMILOGLU et al., 2014), artrite e diabetes (SHARMA et al., 2015). Estudos ainda 

demonstram que os pimentões contêm diversos compostos bioativos que podem estar 

contidos nos frutos, bem como, em alimentos funcionais e ingredientes alimentares 

derivados de pimentão (DANZA et al., 2014; PARADIKOVIC et al., 2011) 

Quando se refere à secagem, a maioria dos métodos envolve a aplicação de 

temperaturas elevadas para que ocorra evaporação da água do produto, contudo, o 

aumento da temperatura acarretada diversas alterações químicas e físicas no produto. 

De acordo com Hernandez-Carrion et al. (2015), podem haver alterações facilmente 

causadas pela luz, oxigênio, temperatura e pH, alterando a cor, aroma e sabor. 

Segundo Castro et al. (2008), as principais alterações sensoriais causadas pela 

secagem são percebidas na textura, sabor, aroma e cor, além de redução da 

qualidade nutricional.  

Alguns métodos são sugeridos para melhoria da qualidade de pimentões 

desidratados (PUGLIESE et al., 2014; ROMANO et al., 2012; SWAIN et al., 2014). Um 

método que apresenta ótima preservação reduz a atividade de água enquanto 
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mantém as características de textura, valor nutricional e o máximo das propriedades 

físicas do produto (PUGLIESE et al., 2014).  

Relatos da literatura indicam que muitas perdas de qualidade dos alimentos 

processados ocorrem durante o armazenamento devido a reações de deterioração 

catalisadas por enzimas, tais como peroxidase, polifenoloxidase e pectina 

metilesterase (CASTRO et al., 2008). Sharma et al. (2015) afirmam que diversos pré-

tratamentos podem ser utilizados para melhorar as características do produto durante 

a secagem, como branqueamentos químicos com metabissulfito de sódio, cloreto de 

cálcio, ácido ascórbico, solução osmótica e outros.  

A capsaicina é um pigmento produzido durante o amadurecimento e pode 

apresentar uma redução de até 60% quando o fruto atinge a senescência ou 

processamento, frente à foto-oxidação ou oxidação enzimática (SCHWEIGGERT et al., 

2006). Desta forma, o branqueamento de pimentões é realizado para promover a 

inativação de enzimas que podem produzir off-flavor e liberam gases para os tecidos 

da planta, além da manutenção da cor, em função de ser o aspecto de maior 

importância para a aceitabilidade do produto (ISMAIL; REVATHI, 2006). Foi relatado 

também que operações de branqueamento e pré-tratamentos podem reduzir o tempo 

de secagem, pois dados demonstram que amostras branqueadas tiveram a redução 

da umidade mais rápida do que as amostras não branqueadas (VENGAIAH; PANDEY, 

2007). 

A secagem do pimentão amarelo é um processo que causa alterações na 

qualidade do produto, com destaque ao escurecimento excessivo. Contudo, poucos 

dados estão disponíveis na literatura sobre a secagem destes frutos, bem como 

aplicações de pré-tratamentos. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo 

avaliar o efeito de diferentes tipos de pré-tratamentos na atividade de água, cor, teor 

de ácido ascórbico e compostos fenólicos no pimentão amarelo em pó. 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

Para este estudo foram utilizados pimentões amarelos (Capsicum annuum L.) 

adquiridos por um único produtor do Município de Ponta Grossa do Estado do Paraná, 

Brasil. Os frutos foram mantidos sob refrigeração (5 ºC ± 2 ºC) até o término do 

processamento. A higienização foi feita por imersão em solução de hipoclorito 0,5 % 

a 4 ºC (± 2º C) durante 20 minutos e em seguida enxaguados em água corrente. Em 

seguida, foi feito um corte longitudinal e foram retiradas as sementes. As metades 
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foram fatiadas em sentido horizontal com espessura de aproximadamente 5 mm para 

todos os tratamentos.  

Foram avaliados 5 tipos de pré-tratamentos, divididos nos seguintes grupos:  

A) Controle: As amostras de pimentão amarelo foram desidratadas pelo sistema 

de fluxo de ar aquecido (item 3.2.5), por 18 horas. 

B) Secagem em dois estágios: Os pimentões foram imersos em nitrogênio 

líquido para congelamento rápido e foram colocados em um recipiente a vácuo por 24 

horas, e em seguida desidratado pelo mesmo sistema de secagem do grupo controle. 

C) Tratamento osmótico: foi preparada uma solução contendo 2,5 % de NaCl 

(sal) e 10 % de sacarose (açúcar comercial). As fatias foram imersas por 30 minutos 

e em seguida enxaguadas em água corrente. 

D) Branqueamento com vapor: as fatias foram dispostas em uma peneira e 

expostas ao vapor por 5 minutos e resfriadas com água fria logo em seguida. 

E) Branqueamento com vinagre: foi utilizado uma solução contendo 10% de 

vinagre em água. As fatias foram imersas por 30 minutos e em seguida enxaguadas 

em água corrente. 

F) Branqueamento com ácido cítrico: foi utilizado uma solução contendo 1% de 

ácido cítrico. As fatias foram imersas por 30 minutos e em seguida enxaguadas em 

água corrente. 

G) Branqueamento com ácido ascórbico: foi utilizado uma solução contendo 

1% de ácido ascórbico. As fatias foram imersas por 30 minutos e em seguida 

enxaguadas em água corrente. 

O processo de secagem por fluxo de ar aquecido foi realizado segundo 

processo desenvolvido por Tebcherani e colaboradores (2010). Os tomates foram 

expostos em peneira dentro da câmara do equipamento, onde permaneceram com 

fluxo de ar aquecido a 60 ºC, durante 20 horas. O desenho esquemático do sistema 

de secagem está representado na figura 1 (p. 54). 

4.2.1 Teste de Guaiacol 

Para verificar a inativação da atividade enzimática nas amostras foi feito o teste 

com guaiacol, adicionando-se num tubo de ensaio: 0,2 g da amostra, 1 mL de solução 

de guaiacol, 3 gotas de H2O2 a 3% e 1 mL de água destilada. 
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4.2.2 Determinação de Atividade de Água 

A atividade da água foi determinada em higrômetro AQUA Lab (Aqualab série 

3TE) em alíquotas de 3 ± 1 grama de amostra. As medidas foram feitas em triplicata. 

4.2.3 Determinação de Proteínas 

A determinação proteínas foi realizada pelo método Kjeldahl, conforme descrito 

por (LUTZ, 2008). 

4.2.4 Determinação de Fibra Alimentar 

No presente estudo foram determinados os conteúdos de fibra alimentar total, 

por meio do método enzimático gravimétrico descrito pela (AOAC, 1985) 

4.2.5 Determinação de Cor  

As coordenadas colorimétricas foram obtidas em Lab7, pelo método CIEL*a*b*, 

recomendado pela Commision Internationale de L’Eclairage.  

4.2.6 Índice de Escurecimento (IE) 

O índice de escurecimento (IE) foi calculado a partir do método proposto por 

Palou et al. (1999), segundo a Equação 1:  

𝐼𝐸 =
[100 (𝑥−0,31)]

0,172
                  1 

 

onde:  

𝑥 =
(𝑎∗ +1,75𝐿)

(5,645𝐿+𝑎∗ −3,02 𝑏∗)
             2 

A variação índice de escurecimento (ΔIE) foi calculada segundo a Equação 3:  

∆𝐼𝐸 = 𝐼𝐸𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑡𝑜 𝑛 −  𝐼𝐸𝑖𝑛 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎       3 

4.2.7 Determinação dos Compostos Fenólicos Totais 

Os compostos fenólicos totais foram quantificados conforme o método descrito 

no item 3.2.10.  
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4.2.8 Determinação de Ácido Ascórbico 

A determinação de ácido ascórbico foi desenvolvida conforme descrita no item 

3.2.12. Para o preparo da amostra, foram pesados 2 gramas da polpa do pimentão 

amarelo ou 0,2 gramas do pó de pimentão em béquer e acrescentado 40 mL de água 

ultrapura. A solução foi agitada por 15 minutos com agitador magnético em 

temperatura ambiente, filtrado em papel filtro quantitativo (J Prolab) com poros de 8 

µm sob vácuo. Em seguida, foi feita a filtração de cada solução de extrato em filtro 

seringa 0,45 µm (J Prolab). As amostras foram guardadas em frasco âmbar e 

mantidas em freezer de congelamento, a -18 ºC, e em ausência de luz até o momento 

da análise. 

4.2.9 Determinação dos Carotenoides do Pimentão 

A extração e purificação dos carotenoides do pimentão amarelo para que 

pudessem ser usados como padrões para a construção de curva de calibração foram 

feitas em coluna cromatográfica de vidro, baseando-se nos estudos de (Alves et al. 

(2010); Rodriguez-Amaya e Kimura (2004)) .A extração e purificação dos carotenoides 

do pimentão amarelo foi desenvolvida conforme descrito no item 3.2.11. 

Para separação dos carotenoides do pimentão amarelo, foi colocado uma 

coluna de vidro mistura de hyflosupercel (Synth) e óxido de magnésio (Synth) em 

proporção de 1:1.  

O extrato de pimentão amarelo foi colocado na coluna para retenção dos 

carotenoides (Figura 7), e a retirada da primeira fração. Em seguida, a coluna foi 

lavada com 50 mL de éter de petróleo. A segunda fração foi eluída com 50 mL de éter 

de petróleo contendo 5% de acetona. A terceira fração foi eluída com 50 mL de 

acetona contendo 5% de água, seguido de mais 30 mL de acetona. 
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Figura 7 - Separação dos carotenoides pimentão amarelo em coluna de vidro. 

 

FONTE: A autora. 

As frações, foram coletadas e o solvente evaporado em nitrogênio, a umidade 

restante foi removida em dessecador a vácuo por 24 horas. Os extratos purificados 

foram armazenados em atmosfera a vácuo em geladeira. 

4.2.10 Determinação de HMF (5-hidroximetil-2-furfural) em HPLC 

O método de determinação utilizado para quantificação de HMF foi realizado 

conforme descrito no item 3.2.14. Para o preparo da amostra, foram pesados 2,5 

gramas do pó de pimentão e adicionados 10 mL da solução etanol/água (60:40), 

homogeneizados e centrifugados a 10.000 rpm por 30 minutos a 20 ºC. A porção do 

sobrenadante foi retirada e filtrada através de um filtro seringa 0,46 µm (Sartorious). 

4.2.11 Determinação de Açúcares em HLPC 

O método utilizado para quantificação dos açúcares foi desenvolvido em 

sistema de HPLC (YL 9100) acoplado de um detector de Índice de Refração (IR). A 

coluna utilizada foi a NH2 Supelco (4,6 x 250 mm x 5µ para o tamanho de partícula) e 

como fase móvel foi utilizado acetonitrila/água em proporção 75:25 em modo 

isocrático. O fluxo foi mantido em 1,0 mL.min-1, o compartimento da coluna e detector 

foram ambos mantidos a 30 ºC. O volume e injeção foi de 0,2 µL. 

A curva de calibração foi feita com padrão de frutose, glicose (Sigma) e 

sacarose (Sigma) em seis diferentes concentrações, conforme os dados da Tabela 9.  
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Para o preparo da amostra, foram pesados 0,2 gramas do pó de pimentão e 

adicionados 10 mL de água ultrapura, homogeneizados e centrifugados a 10.000 rpm 

por 30 minutos a 20 ºC. A porção do sobrenadante foi retirada e filtrada através de um 

filtro seringa 0,46 µm (Sartorious). 

Tabela 9 – Concentrações utilizadas na determinação da curva de calibração de açucares (frutose, 
glicose e sacarose). 

Concentração frutose 

 (mg.mL-1) 

Concentração glicose 

 (mg.mL-1) 

Concentração sacarose 

 (mg.mL-1) 

10,0 12,0 10,0 

8,0 9,6 8,0 

5,0 6,0 5,0 

3,0 3,6 3,0 

1,5 1,8 1,5 

0,1 0,12 0,1 

Fonte: a autora. 

4.2.12  Análise Estatística 

Para a análise estatística foi utilizado o programa SASM-Agri (Sistema para 

Análise e Separação de Médias em Experimentos Agrícolas de (Canteri, 2001 #149), 

a partir da ANOVA e teste de Tukey, com obtenção dos valores médios e o desvio 

padrão dos resultados em cada uma das amostras. 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Com o propósito de avaliar o efeito de cada tratamento nas amostras de 

pimentão amarelo, foram avaliados os resultados de cada uma delas de forma 

comparativa. 

4.3.1 Presença de Atividade Enzimática 

Para verificar a presença de atividade enzimática, que resulta no 

escurecimento causado pela oxidação enzimática nos produtos, foi realizada a prova 

para verificação da inativação com guaiacol. Os resultados observados a partir de 

cada pré-tratamento estão descritos no quadro 1.  
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Quadro 1 - Presença de atividade enzimática nas amostras após cada um dos pré-
tratamentos 

Tratamento Presença de atividade enzimática 

In Natura POSITIVO 

Controle POSITIVO 

Vapor NEGATIVO 

Ác. Cítrico NEGATIVO 

Vinagre POSITIVO 

Ác. Ascórbico NEGATIVO 

Osmótico POSITIVO 

Nitrogênio POSITIVO 

Fonte: A autora. 

Verificou-se que houve inativação em apenas três dos pré-tratamentos 

aplicados nos pimentões amarelos, foram eles: vapor, ácido cítrico e ácido ascórbico. 

O efeito da atividade enzimática nos produtos desidratados pode ser reduzido em 

razão da redução da velocidade das reações causada pela baixa Aw. 

Diversos pré-tratamentos antes da secagem como o branqueamento químico 

com metabissulfito de sódio, ácido cítrico, cloreto de cálcio, ácido ascórbico e solução 

osmótica foram indicados por melhor manter as características de qualidade em 

pimentas desidratadas (DOYMAZ; PALA, 2002; SHARMA et al., 2015). 

De acordo com Castro et al. (2008), a enzima polifenoloxidase apresenta maior 

estabilidade aos branqueamentos térmicos, e apresenta redução de sua atividade 

acima de 98 ºC.  

Além disso, a redução da atividade enzimática pode ser observada em diversos 

tipos de pré-tratamentos, ainda que sua atividade não seja totalmente inativada. 

Estudos afirmam que maioria dos tratamentos de branqueamento pode reduzir de 

25% a 75% a atividade da polifenoloxidase (CASTRO et al., 2008). 

4.3.2 Resultados de Umidade e Atividade de Água 

Os resultados obtidos a partir das análises realizadas para determinação de 

umidade e de atividade de água nas amostras de pimentão amarelo desidratado com 

diferentes pré-tratamentos estão apresentados na Tabela 10.  

A partir das análises de umidade realizadas em todas as amostras, somente o 

pimentão in natura apresentou diferença significativa, já que até o momento da análise 
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não sofreu nenhum tratamento. Entre as amostras desidratadas, não foram 

identificadas diferenças significativas, com resultados muito próximos.  

Tabela 10- Resultados das análises de umidade e atividade de água no pimentão amarelo 
desidratado com diferentes pré-tratamentos 

Tratamento Umidade (%) Aw 

In Natura 91,82a ± 0,04 0,9856a ± 0,001 

Controle 18,69bc ± 0,24 0,2176g ± 0,001 

Vapor 18,65bc ± 1,59 0,3114c ± 0,001 

Ác. Cítrico 19,03bc ± 0,46 0,2260g ± 0,001 

Vinagre 20,98b ± 1,76 0,3577b ± 0,001 

Ác. Ascórbico 18,47bc ± 1,43 0,2334f ± 0,001 

Osmótico 19,82bc ± 1,05 0,2729e ± 0,001 

Nitrogênio 20,01bc ± 0,97 0,2935d ± 0,001 

NOTA- Valores com letras minúsculas iguais na coluna não diferem pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05), em 
nível de confiança de 95%. São apresentados os valores médios das triplicatas de cada tempo/forma 
de secagem e respectivo desvio padrão. 

Fonte: A autora. 

O ponto final de cada um dos processos de secagem foi definido 

empiricamente, no momento em que a amostras estavam com textura quebradiça, 

aspecto importante para que pudessem ser trituradas a pó.  

A umidade do pimentão in natura pode variar de acordo a variedade, ponto de 

maturação, tempo de armazenamento ou outros aspectos. O conteúdo de umidade 

elevado é característico dos vegetais frescos, com grande quantidade de água no 

interior dos tecidos. O valor de umidade encontrado na amostra de pimentão amarelo 

in natura de 91,82% é condizente com outros valores encontrados na literatura 

(CASTRO et al., 2008; ROMANO et al., 2012), próximos a 92 e 94% de umidade. 

Sharma et al. (2015) encontraram umidade final do pimentão amarelo 

desidratado em 11,71%, valor próximo ao definido pela legislação nacional vigente 

para farinhas, onde o valor de umidade considerado adequado é abaixo de 15% 

(MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2005). Os valores de umidade nas amostras de 

pimentão desidratado encontrados foram entre 18,65% e 20,98%, acima dos 

mencionados anteriormente. Entretanto, as características do produto se diferenciam 

das características das farinhas utilizadas na panificação.  
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Ao avaliar a atividade de água nas amostras, observa-se que os valores estão 

entre 0,22 e 0,36. Maiores alterações na composição dos produtos durante o 

armazenamento ocorrem em produtos com atividade de água elevada, ou seja, acima 

0,4 (RHIM; HONG, 2011). Considera-se ainda, que o crescimento de microrganismos é 

dificultado em produtos com baixa umidade, principalmente, em baixa atividade de 

água.  

Degradações consideráveis podem ocorrer durante o armazenamento nos 

produtos desidratados. Contudo, a baixa umidade e atividade de água reduz 

consideravelmente a velocidade das reações de degradação. Além disso, outro 

aspecto importante é a presença de atividade enzimática, que pode promover a 

degradação por oxidação de compostos fenólicos presentes no produto.  

4.3.3 Resultados das Análises de Cor e IE 

A análise colorimétrica mostra a variação da cor na escala CieLab, 

considerando as variações de intensidade de cor e grau de escurecimento, diferença 

de cor em relação ao pimentão in natura (ΔE*) e índice de escurecimento (IE) 

conforme os dados da tabela 11. 

Conforme os dados apresentados, é possível identificar que houve aumento da 

intensidade das cores vermelho (a*) e amarelo (b*). Já que a mistura das cores 

amarelo e vermelho resultam em tons de laranja em diferentes intensidades. Pode-se 

identificar que houve aumento de aproximadamente três vezes na intensidade de b* 

para todas as amostras, sendo que a que apresentou menor aumento foi a amostra 

pré tratada em nitrogênio, o que resultou em menor variação de cor (ΔE). Esta mesma 

amostra foi a que apresentou maior intensidade da cor amarela, indicado 

concentração da cor. 

A amostra com maior aumento na intensidade de b* e aumento ligeiramente 

menor do que a amostra tratada em nitrogênio, respectivamente, foram as que 

passaram pelos tratamentos em solução osmótica e com ácido ascórbico, sem 

diferenças significativas entre essas, que resultaram nos maiores valores de ΔE, 

indicando aumento da variação total na cor destas amostras. 
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Tabela 11 – Resultados das análises de cor das amostras de pimentão amarelo desidratado com 
diferentes pré-tratamentos 

Tratamento Cor  

L a* b* ΔE* ΔIE 

In Natura 47,37 ± 0,01 5,97 ± 0,01 26,52f ± 0,01 0,0 0,00 

Controle 79,60 a ± 0,01 11,46e ± 0,01 63,63b ± 0,01 49,55a ± 0,63 53,49c ±1,38 

Vapor 74,95 b ± 0,49  14,03c ± 0,41 57,86d ± 0,81 42,78c ± 0,23 53,76c ±1,54 

Ác. Cítrico 79,22 a ± 0,96  11,31e ± 0,24 63,68b ± 0,01 51,52e ± 0,50 64,45bc ±1,59 

Vinagre 71,76 d ± 0,70  15,16b ± 0,40 59,50c ± 0,77 43,22c ± 0,66 75,95a ±10,82 

Ác. Ascórbico 80,01 a ± 1,10  12,84d ± 0,49 67,10a ± 1,00 52,96d ± 0,50 72,45ab ±3,87 

Osmótico 78,96 a ± 0,49  14,10c ± 0,18 67,85a ± 1,00 53,62d ± 0,23 78,82a ±7,08 

Nitrogênio 67,78 d ± 0,59  16,93a ± 0,22 47,20e ± 1,35 21,56b ± 1,05 40,12d ±3,96 

NOTA- Valores com letras minúsculas iguais na coluna não diferem pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05), em 
nível de confiança de 95%. São apresentados os valores médios das triplicatas de cada tempo/forma 
de secagem e respectivo desvio padrão. 

Fonte: A autora. 

O valor de L indica luminosidade das amostras, ou seja, quanto maior o valor 

significa que há maior luminosidade na cor das amostras. Os dados apresentados na 

tabela 11 demonstram que o pimentão amarelo in natura apresenta menor 

luminosidade do que as amostras de pimentão amarelo desidratado. Tal característica 

se diferencia de outros tratamentos de secagem utilizados, nos quais diminui a 

luminosidade das amostras. Conforme o estuo de Swain et al. (2014), o aumento da 

temperatura ou aumento no tempo do processo durante a secagem de pimentões 

amarelos resulta em respectiva redução do valor de L indicando a formação de 

compostos escuros simultaneamente com a degradação de pigmentos. 

Comportamento similar foi encontrado por Aguiló-Aguayo et al. (2009), ao estudarem 

a secagem de morango, tomate e melancia.  

O aumento da luminosidade verificado nas amostras de pimentão amarelo 

desidratado em fluxo de ar com diferentes tipos de pré-tratamento resultou em 

aumento da luminosidade em todas as amostras, indicando que houve pouca 

degradação dos pigmentos responsáveis pela cor. 

Na figura 8, estão apresentadas as imagens obtidas a partir do pimentão 

amarelo in natura (a), antes de qualquer tratamento e em sequência estão as imagens 

obtidas do pó do pimentão obtido em cada um dos diferentes tratamentos prévios e 

de secagem, com padronização de granulometria e iluminação.  
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Figura 8- Imagens obtidas a partir do pimentão in natura e após cada um dos pré-
tratamentos e secagem. 

(a) 

 

(b) 

 
(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 
(f) 

 

(g) 

 

(h) 

 
(a) Pimentão in natura; (b) Fluxo de ar quente – grupo controle; (c) Pré-tratamento com vinagre; (d) 

Pré-tratamento com ácido ascórbico; (e) Pré-tratamento com ácido cítrico; (f) Pré-tratamento osmótico; 

(g) Pré -tratamento com vapor; (h) Pré-desidratação com nitrogênio. 

FONTE: a autora. 

A partir da figura 8, de maneira comparativa, nota-se que houve aumento da 

luminosidade nas apostas de pó de pimentão. O escurecimento perceptível foi nas 

amostras do grupo controle e o tratamento do branqueamento com vapor. 

4.3.4 Concentrações de Ácido Ascórbico, Fenólicos Totais, Fibra Alimentar, 

Proteínas e Cinzas 

Na tabela 12 são apresentados os resultados das concentrações de ácido 

ascórbico e compostos fenólicos totais e as frações de fibra alimentar e cinzas.  
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Na amostra do pimentão amarelo in natura, a concentração de ácido ascórbico 

foi de 2,35 mg.g-1 A recomendação diária deste nutriente, também chamado de 

vitamina C para adultos, é de até 70 mg por dia (ANVISA, 2004), consumido em 

aproximadamente 25 gramas do pimentão amarelo in natura ou em 3 a 7 gramas do 

pimentão amarelo desidratado em pó. Desta forma, é possível afirmar que se trata de 

um produto com quantidade elevada de ácido ascórbico (CASTRO et al., 2008).  

Tabela 12 – Concentrações de ácido ascórbico, compostos fenólicos totais, fibra alimentar, proteínas 
e cinzas nas amostras de pimentão amarelo 

Tratamento 
Ác. Ascórbico 

(mg.g-1) 
Fenólicos totais 

(mg.g-1) 
Fibra alimentar 

(%) 
Cinzas (%) 

In Natura 286,58g ± 0,04 34,51d ± 0,04 20,85e ± 0,10 3,78c ± 0,01  

Controle 19,16c ± 0,03 12,46a ± 0,01 15,09d ± 0,95 6,51b ± 0,41 

Vapor 13,75g ± 0,05 11,22b ± 0,05 23,04b ± 0,57 6,54b ± 0,67 

Ác. Cítrico 16,03e ± 0,07 10,69b ± 0,03 18,63c ± 1,03 5,57b ± 0,42 

Vinagre 14,51f ± 0,15 11,34b ± 0,01 16,19d ± 0,55 6,36b ± 0,62 

Ác. Ascórbico 25,9a ± 0,07 8,58c ± 0,02 16,09cd ± 0,68 6,55b ± 0,74 

Osmótico 18,58d ± 0,12 9,43c ± 0,64 14,58d ± 0,91 9,21a ± 0,74 

Nitrogênio 21,73b ± 0,08 12,68a ± 0,03  26,24a ± 0,7 7,19ab ±1,16 

NOTA- Valores com letras minúsculas iguais na coluna não diferem pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05), em 
nível de confiança de 95%. São apresentados os valores médios das triplicatas de cada tempo/forma 
de secagem e respectivo desvio padrão. 

Fonte: A autora. 

Dentre os resultados encontrados, a maior concentração foi encontrada no 

pimentão amarelo que sofreu tratamento prévio em solução de ácido ascórbico que 

era esperado devido à utilização do próprio ácido ascórbico na solução durante a 

imersão no pré-tratamento.  

Em ordem decrescente de concentração de ácido ascórbico estão as amostras 

dos tratamentos nitrogênio, controle, osmótico, ácido cítrico, vinagre e vapor.  

A amostra que apresentou a segunda maior concentração de ácido ascórbico 

foi aquela que passou pelo estágio de tratamento com nitrogênio a vácuo, o justificado 

por dois fatores principais. Durante o tratamento com nitrogênio, o rápido 

congelamento faz com que se formem cristais de gelo muito pequenos, causando 

poucos danos aos tecidos do produto. Porém, quando se inicia a etapa de secagem 

em fluxo de ar no produto ainda congelado, podem ser formadas pequenas gotículas 

na superfície do produto rapidamente arrastadas, formando uma película de proteção 

na superfície e reduzindo a degradação causada por agentes externos. O segundo 

fator é que, com a alta concentração de nitrogênio na atmosfera durante as primeiras 
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horas do tratamento, o produto não sofre ação do oxigênio, calor ou luz, principais 

fatores que degradam o ácido ascórbico. 

A menor concentração é destacada na amostra tratada previamente com vapor 

por 5 minutos, como consequência do efeito do calor neste componente que, 

conhecidamente, é altamente termolábil.  

Conforme afirmação de (Rufián-Henares et al. (2013); Sharma et al. (2015)) o 

ácido ascórbico é o componente que se degrada mais rapidamente com o aumento 

da temperatura, e pode chegar até 45% de perda durante o branqueamento (CASTRO 

et al., 2008). Além disso, o ácido ascórbico é um componente hidrossolúvel que pode 

ter sido perdido também por se dissolver nas gotículas de vapor que se acumularam 

na superfície do produto durante o branqueamento. 

Sharma et al. (2015) também encontraram um aumento da retenção do ácido 

ascórbico em pimentões desidratados em diferentes temperaturas, com valores 

compreendidos entre 45,67 e 59,56 mg.100 g-1 para amostras pré-tratadas com ácido 

ascórbico e ácido cítrico. Diferenças na concentração e retenção do ácido ascórbico 

podem ser atribuídas às diferenças genéticas de cada variedade, estágio de 

maturação, concentração da solução branqueadora, tempo e temperatura de 

secagem (CASTRO et al., 2008). 

Castro et al. (2008) encontraram valores mais próximos dos valores avaliados 

neste trabalho, sendo 8,85 mg.g-1 para pimentão verde e 10,74 mg.g-1 para pimentão 

vermelho após a secagem.  

As concentrações dos compostos fenólicos totais variaram entre 8,58 e 12,68 

mg.g-1 nas amostras desidratadas. A maior concentração foi observada na amostra 

desidratada em dois estágios e tratada com nitrogênio; a amostra controle teve 

concentração de 12,46 mg.g-1 e significativamente considerada igual à anterior. A 

menor concentração foi na amostra tratada com ácido ascórbico e significativamente 

igual à amostra tratada em solução osmótica, com resultados de 8,58 e 9,43 mg.g-1 

respectivamente.  

As maiores concentrações de compostos fenólicos foram observadas nas 

amostras controle e com tratamento em nitrogênio (tabela 13), justificadas pela maior 

facilidade de extração no momento da quantificação deste componente no momento 

da quantificação. Além disso, os compostos fenólicos são substâncias hidrossolúveis, 

que podem ter sido dissolvidas e carregadas pelos tratamentos de imersão nas 
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diferentes soluções branqueadoras, e também pelas gotículas de vapor acumuladas 

na superfície. 

Estudos a respeito do comportamento dos compostos fenólicos de pimentões 

amarelos durante os processos de secagem são muito escassos. Desta forma, alguns 

estudos relacionados com os compostos fenólicos em diversos vegetais descrevem 

pode haver aumento (JORGE et al., 2014) ou perdas consideráveis (LIMA et al., 2009) 

dependendo dos parâmetros utilizados no processo, além das caraterísticas da 

variedade, concentração do pH, porosidade. Roy et al. (2007) afirmaram que os 

compostos fenólicos podem ser preservados em 80 a 100 % quando a temperatura 

do processamento é moderada, próxima a 50 ºC. 

Em geral, mesmo que os resultados das concentrações de compostos fenólicos 

nas amostras terem apresentado alguma diferença significativa entre eles, em maior 

parte, pode observar-se que não houveram grandes perdas destes compostos. De 

acordo com a afirmação de Shotorbani et al. (2013), as temperaturas de secagem de 

até 70 ºC não causam grandes danos aos tecidos do produto com efeito protetor para 

reações de oxidação, enquanto perdas consideráveis podem ocorrer em temperaturas 

próximas a 90 ºC.  

Em outro momento, foi observado o aumento de compostos fenólicos totais em 

amostras de abóbora desidratada em temperatura de 70 ºC, onde ocorre a formação 

de novos compostos frente às moléculas precursoras de escurecimento não 

enzimático e alguns compostos fenólicos já existentes (SHOTORBANI et al., 2013). 

O conteúdo de fibras das amostras de pimentão amarelo apresentou variação 

significativa entre as amostras de cada um dos tratamentos (tabela 13). A maior fração 

de fibra alimentar foi observada no pimentão desidratado no sistema de secagem em 

dois estágios com congelamento em nitrogênio, seguido pelo pré-tratamento com 

vapor e ácido cítrico. A menor fração de fibra alimentar foi encontrada na amostra que 

passou pelo pré-tratamento em solução osmótica.  

A degradação da fibra alimentar ocorre pela presença de enzimas presentes 

naturalmente nos frutos, principalmente durante o armazenamento. A ação enzimática 

ocorre quando há o rompimento da parede celular e há contato com o oxigênio 

acelerando diversas reações de oxidação do vegetal. Desta forma, dentre as reações 

causadas pela ação enzimática ocorre a degradação das fibras.  
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Assim, podem ser observados os maiores valores de concentração e fibras nas 

amostras tratadas com vapor e ácido cítrico, as quais tiveram maior efeito inibitório da 

atividade enzimática pelo branqueamento.  

A amostra tratada com nitrogênio e desidratada em dois estágios apresentou o 

maior teor de fibras, característica justificada pela formação da película protetora 

consequente do endurecimento da superfície do produto durante o processamento, 

evitando contato com o oxigênio, desta forma preservando melhor a fração das fibras. 

Deve-se considerar ainda que a velocidade do congelamento forma cristais de gelo 

muito pequenos, evitando maiores danos à parede celular. 

Em relação ao conteúdo de cinzas houve pouca diferença significativa entre as 

amostras. A amostra que apresentou maior concentração de cinzas foi a amostra que 

passou pelo tratamento em solução osmótica (Tabela 13). Desta forma, o aumento 

significativo de cinzas pode se dar pelo aumento na quantidade de sódio presente na 

amostra durante o tratamento que levou adição de sal, incorporado na amostra. 

A segunda maior concentração de cinzas foi da amostra tratada com nitrogênio. 

O ligeiro aumento na concentração de cinzas é justificado pelo endurecimento na 

superfície da amostra, o que diminuiu o arraste do conteúdo mineral pela água e vapor 

perdidos da amostra durante o processo de secagem.  

O menor conteúdo foi identificado na amostra do pimentão in natura, baixo 

devido à grande quantidade de água presente no fruto, característico dos frutos nesse 

estado. As demais amostras apresentaram concentração proporcional à redução de 

umidade nos frutos e variações não significativas devem ter ocorrido durante a 

imersão em cada uma das soluções nos respectivos pré-tratamentos realizados. 

4.3.5 Identificação dos Carotenoides do Pimentão 

Para identificar os carotenoides do pimentão amarelo, foi necessário fazer a 

extração dos pigmentos a partir de amostras desidratadas para a análise de varredura 

em cromatógrafo líquido de alta eficiência para uma análise em determinada 

amplitude de comprimentos de onda. O cromatograma obtido está representado na 

figura 9. 
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Figura 9 - Cromatograma do espectro de varredura do extrato de carotenoides do pimentão amarelo 

  
Fonte: a autora. 

Por meio da análise de varredura, com o objetivo de identificar os comprimentos 

de onda que correspondem à composição da amostra, foram identificados seis 

comprimentos de onda diferentes, conforme apresentados na tabela 13. 

 

Tabela 13 - Carotenoides correspondentes aos comprimentos de onda identificados no pimentão 
amarelo. 

Comprimento de onda (nm) Carotenoide identificado 

286 Fitoeno 

331 – 348 – 367 Fitoflueno 

449 β-Criptoxantina 

475 α-Criptoxantina / Capsantina 

Fonte: (RODRIGUEZ-AMAYA; KIMURA, 2004) 

Os resultados apresentados na tabela 13 permitiram identificar os 

carotenoides: Fitoeno, Fitoflueno, β-Criptoxantina, α-Criptoxantina (Capsantina). 

De acordo com dados da literatura em diferentes variedades e estágios de 

maturação, os pimentões amarelos podem apresentar diferentes tipos e 

conformações de diversos tipos de carotenoides, entre eles os principais são as 

capsantinas e capsorubinas (DE AZEVEDO-MELEIRO; RODRIGUEZ-AMAYA, 2009).  

Bonaccorsi et al. (2016) encontraram 115 tipos diferentes de carotenoides entre 

variedade de pimentões verde, vermelho e amarelo, incluindo β-criptoxantina, α-

criptoxantina, fitoeno, fitoflueno, e capsantina-capsorubina que sintetizam os 

pigmentos vermelhos capsantina e capsorubina. Em outro estudo, De Azevedo-

Meleiro e Rodriguez-Amaya (2009) identificaram em pimentões amarelos a presença 

de neoxantina, violaxantina, β-criptoxantina, α-criptoxantina, β-caroteno, α-caroteno, 

fitoflueno, luteína e anteraxantina. 
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É comum o pimentão amarelo apresentar uma grande variedade pigmentos 

carotenoides, o que resulta em apresentar variações na composição e na coloração 

dos frutos variando muito de acordo com a variedade, condições climáticas, de solo e 

manejo. 

4.3.6 Concentrações de Açúcares, Proteínas e HMF (5-Hidroxi-2-Metilfuraldeído) 

Para avaliar o efeito da secagem no desenvolvimento de escurecimento não 

enzimático foram quantificados os açúcares em termos de frutose, glicose e sacarose, 

proteínas totais, e HMF nas amostras de cada um dos tratamentos, conforme 

apresentados na Tabela 14. 

As maiores concentrações de açúcares foram observadas na amostra tratada 

em solução de ácido cítrico, com quantidades significativamente maiores para frutose, 

glicose e sacarose do que nas demais amostras. Desta forma, pode-se observar que 

houve maior preservação destes componentes durante a secagem, pois a 

concentração de HMF foi mais baixa em relação às outras amostras. 

 

Tabela 14 – Resultados da composição dos açúcares, proteínas e HMF nas amostras de pimentão 
amarelo 

Tratamento 
Frutose 

(g.100g-1) 

Glicose 

(g.100g-1) 

Sacarose 

(g.100g-1) 

Proteínas 

(g.100g-1) 

HMF 

(µg.g-1) 

In Natura 14,97g ± 0,26 13,26g ± 0,14 0,51c ± 0,01 12,43d ± 0,04 0,00 

Controle 3,54d ± 0,24 2,54d ± 0,21 0,74b± 0,04 11,21bc ± 0,58 2,67ª ± 0,01 

Vapor 3,51d ± 0,21 2,65c ± 0,16 0,48c ± 0,06 12,59ab ± 0,22 1,85b ± 0,04 

Ác. Cítrico 4,58ª ± 0,14 3,48ª ± 0,27 1,41ª ± 0,06 12,28ab ± 0,23 0,88d ± 0,01 

Vinagre 2,94e ± 0,23 2,43e ± 0,15 0,35de ± 0,04 10,97c ± 0,41 0,52e ± 0,01 

Ác. Ascórbico 3,84c ± 0,18 2,93b ± 0,33 0,44c ± 0,02d 10,35c ± 0,21 0,89d ± 0,01 

Osmótico 4,06b ± 0,54 3,01b ± 0,24 1,08b ± 0,04 10,88c ± 0,75 1,80b ± 0,02 

Nitrogênio 2,78f ± 0,26 1,68f ± 0,18 0,18e ± 0,04 12,81a ± 0,45 1,46c ± 0,04 

NOTA- Valores com letras minúsculas iguais na coluna não diferem pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05), em 
nível de confiança de 95%. São apresentados os valores médios das triplicatas de cada tempo/forma 
de secagem e respectivo desvio padrão. 

Fonte: A autora. 

 

A amostra com menores concentrações dos açúcares foi a amostra tratada em 

solução com vinagre, que apresentou simultaneamente a menor concentração de 
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HMF. Neste contexto, pode-se afirmar que parte dos açúcares desta amostra foram 

perdidos na solução durante o tratamento de branqueamento, e não favoreceu o 

desenvolvimento do HMF. 

Conforme a Tabela 14, as amostras que passaram pelo tratamento osmótico e 

com ácido ascórbico, apresentaram resultados similares para frutose e glicose. Isso 

indica que os tratamentos que mantiveram as concentrações um pouco mais elevadas 

sem que houvesse alguma degradação. Entretanto, o pimentão tratado em solução 

osmótica, apresentou concentração significativamente maior de HMF, e quantidade 

2,4 vezes maior de sacarose do que a amostra tratada com ácido ascórbico.  

O aumento da sacarose nas amostras tratadas em solução osmótica se deu 

pela absorção durante a imersão da amostra na solução. O aumento da quantidade 

de HMF está relacionado com essa absorção da sacarose pela amostra, que durante 

o processamento pode sofrer a desidratação da molécula de formar compostos 

intermediários que favorecem a formação do HMF e também caramelização 

(FENNEMA, 1996). 

A amostra tratada no sistema de secagem em dois estágios, apresentou as 

menores concentrações para frutose, glicose e sacarose, visto que se tratam de 

substâncias hidrossolúveis e parte delas é perdida com a água que escorre da 

amostra durante o período de descongelamento no início do estágio a quente. Sharma 

et al. (2015) encontraram comportamentos similares ao avaliarem o efeito de 

diferentes tipos de branqueamento em amostras de pimentão, da mesma forma, maior 

preservação dos açúcares e alguma perda por solubilização durante tratamento de 

branqueamento com ácido cítrico, vapor e outros. 

A amostra do grupo controle foi a que apresentou maior concentração de HMF 

ao final da secagem, o que demonstra que todos os tratamentos de branqueamento 

resultaram efeitos protetivos à formação de HMF em diferentes intensidades. Neste 

sentido, foi observado que apenas o conteúdo da glicose no grupo controle foi 

consideravelmente reduzido, o que indica que a glicose foi transformada em HMF.  

Em geral, os vegetais com elevada quantidade de água apresentam frações de 

proteínas muito baixas, como pode ser observado no pimentão amarelo in natura com 

concentração de 12,43% de proteína, conforme a tabela 14. 

Após a desidratação, ocorre a concentração de todos os componentes, 

inclusive de proteína. A maior concentração de proteína foi observada no pimentão 

pré-tratado com nitrogênio e desidratado pelo processo em dois estágios, com 
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concentração de 12,81%, seguido pelo pimentão tratado com vapor e ácido cítrico, 

com concentrações de 12,59% e 12,28% respectivamente. 

Já as amostras tratadas com ácido ascórbico, vinagre e o tratamento osmótico 

apresentaram menores concentrações de proteínas totais, não apresentando 

diferenças significativas entre elas.  

Entre os tratamentos de branqueamento que apresentaram melhor efeito 

protetor aos outros componentes avaliados no produto, estão nitrogênio, vapor e ácido 

cítrico, que também apresentou efeito protetivo às proteínas. Contudo, pequenas 

diferenças entre os conteúdos de proteínas nas diferentes amostras, podem ocorrer 

devido ao estágio de maturação, variações fisiológicas e outras características 

intrínsecas dos pimentões antes e durante o processamento (ODEWOLE et al., 2017). 

4.4 CONCLUSÃO 

A partir da comparação realizada entre as amostras de pimentão amarelo 

branqueado por diferentes tratamentos, foi possível observar num modo geral todos 

os tratamentos oferecem benefícios, porém em diferentes níveis. Apenas os 

tratamentos de branqueamento feitos com vapor, ácido cítrico e ácido ascórbico foram 

capazes de inativar a atividade enzimática, segundo o teste de guaiacol. 

Os conteúdos de umidade final e atividade de água dos pimentões amarelos 

dos diferentes tratamentos apresentaram algumas variações significativas entre si, 

contudo, todas as amostras apresentaram valores de atividade de água considerados 

pouco favoráveis ao desenvolvimento de reações químicas, enzimáticas e 

microbiológicas durante o armazenamento.  

Em relação à cor, o tratamento com maior índice de escurecimento foi da 

amostra tratada em solução osmótica, que pode ter escurecido em razão da 

ocorrência da reação de caramelização, e que também apresentou considerável 

desenvolvimento de HMF. Já o menor escurecimento foi observado no pimentão 

amarelo desidratado no sistema de secagem em dois estágios, porém, também 

apresentou considerável perda de ácido ascórbico e de açúcares. 

A partir dessas considerações, conclui-se que os tratamentos de 

branqueamento com mais benefícios na preservação das amostras foram os 

tratamentos com vapor, ácido cítrico e ácido ascórbico.   
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5 CAPÍTULO III - SELEÇÃO DO PROCESSO DE SECAGEM UTILIZANDO O 
MÉTODO AHP 

5.1 INTRODUÇÃO  

De acordo com Pekke et al. (2013), a secagem de frutos normalmente envolve 

elevadas temperaturas e elevados períodos, os quais afetam diretamente o sabor, cor, 

textura, composição nutricional, e capacidade de reidratação. Além disso, Ratti (2001) 

estabeleceram que a qualidade nutricional dos produtos desidratados 

convencionalmente é geralmente inferior do que nos produtos naturais. Alguns dos 

parâmetros usados em sistemas de secagem industrial são influenciados pelas 

características do secador (PRUKWARUN et al., 2013). Os fatores que podem afetar a 

qualidade dos produtos desidratados podem ser o design do secador, controle de 

temperatura, velocidade do ar, e uniformidade da umidade do ar de secagem. 

Também, o tipo de troca de calor característico de cada secador pode afetar bastante 

a qualidade do produto final. 

A estufa de secagem é o secador mais simples, também chamado de secador 

com circulação forçada de ar. A estufa de secagem é uma câmara onde o material a 

ser seco é disposto em bandejas, consistindo numa operação unitária descontínua 

comumente usada para operações em pequena escala. Secagem com ar quente 

envolve tratamentos a quente, que causam degradação térmica e polifenóis. Além 

disso, esse processo pode reduzir ou eliminar a atividade antioxidante dos vegetais, 

dependendo da natureza do processo ou substrato, reduzindo em consequência o 

valor nutricional de produtos alimentícios de alto valor (MRKÌC et al., 2006). 

A secagem por liofilização é uma operação unitária comercialmente importante, 

empregada para desidratar alimentos de alto valor e os consumidores buscam pagar 

por alimentos de qualidade superior. Hassan Ghajar e Hashemabadi (2011) 

estabeleceram que, devido às características do processo de liofilização, ele pode ser 

usado para estabilizar materiais sensíveis, tais como materiais biológicos, 

farmacêuticos e alimentos. Entretanto, a liofilização é um processo a baixa 

temperatura e consome grandes quantidades de energia e dessa forma se trata de 

um processo de alto custo de operação. 

A secagem com ar quente é um processo utilizado há longa data na 

preservação de alimentos e consiste na exposição do sólido a ser desidratado em um 

fluxo contínuo de ar quente, o qual remove a umidade do produto por arraste (RATTI, 
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2001). Processos envolvendo o uso de fluxo de ar quente permitem uma secagem 

mais rápida e menores perdas nutricionais (KUMAR et al., 2012). Os custos de 

operação deste tipo de secador são menores, em termos de consumo de energia, em 

função de ser mais rápido do que os outros métodos.  

De acordo com Pekke et al. (2013), a maioria dos processos de secagem de 

vegetais buscam tecnologias inovadoras que envolvem baixo custo energético e maior 

eficiência de produtividade, baixo consumo de energia durante a operação, e 

qualidade superior no produto final. Entretanto, alguns tipos de secador não geram 

produtos de alta qualidade, mesmo que consumam pouca energia.  

O processo de secagem de alimentos depende dos parâmetros de tempo e 

temperatura, pois ambos podem afetar diretamente o custo do processo e a qualidade 

do produto final. O uso de elevadas temperaturas pode levar a perdas de qualidade 

(JORGE et al., 2014). 

A partir de um aspecto de engenharia, a escolha do secador mais adequado 

deve considerar os custos de produção e perdas de qualidade. Contudo, a maioria 

dos estudos na literatura descrevem melhorias em métodos com o propósito de 

preservar a qualidade dos produtos (BOROZE et al., 2014), melhorando a eficiência 

térmica dos secadores (KIRANOUDIS et al., 1997), não frequentemente mencionando 

os custos da implantação do sistema ou consumo energético, bem como as inovações 

tecnológicas envolvidas na redução de custos. 

O método AHP (Analytic hierarchy Process) é uma ferramenta de tomada de 

decisão baseada na contagem das diferenças dos pesos, que definem as prioridades 

dadas para cada critério classificado como relevante na seleção do processo, 

apoiando a escolha para o melhor sistema (CZINER et al., 2005), de acordo com a 

importância dada para critério pelo decisor. 

O AHP trata se de um método baseado em análises multicritério, baseado na 

multi-criterion measurement theory (teoria da medição multicritério), usada para 

derivar as prioridades em uma escala absoluta, permitindo comparações multinível 

(ou hierárquicas) (BOTTERO et al., 2011). Essa ferramenta pode auxiliar gestores 

industriais a determinar o processo de secagem mais apropriado para os seus 

requisitos. Giri e Nejadhashemi (2014) descreveram os benefícios do uso do AHP 

como uma ferramenta auxiliar no processo de tomada de decisão em processos 

agroindustriais, estabelecendo que esse método é cabível em diversos panoramas. 

De acordo com Bottero et al. (2011), o AHP é desenhado para estruturar o processo 
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de tomada de decisão em um cenário que pode ser influenciado por diversos fatores 

independentes. 

Desta forma, o AHP é uma ferramenta amplamente empregada para avaliar 

projetos alternativos e seu uso é descrito em literatura específica. Por exemplo, AHP 

foi aplicado para selecionar as melhores práticas de manejo agrícola considerando os 

melhores sistemas para tratamentos de águas residuais (GIRI; NEJADHASHEMI, 2014), 

para encontrar soluções para a gestão de recursos hídricos em uma região com 

escassez hídrica (BOTTERO et al., 2011), e para atingir a combinação adequada de 

força e maleabilidade em compostos de Al/SiC (CALIZAYA et al., 2010). Entretanto, não 

foram encontrados estudos na literatura que abordem o uso de AHP como uma 

ferramenta para avaliar processos de secagem de alimentos.  

Neste contexto, o objetivo desta etapa do trabalho foi utilizar o AHP como uma 

ferramenta para a seleção de um sistema de secagem adequado de encontro com as 

prioridades específicas de diferentes alimentos e plantas que podem ser processados. 

O AHP foi usado para identificar o sistema de secagem mais adequado para a 

desidratação de tomates, entre três sistemas disponíveis (liofilização, secagem em 

estufa convencional, e o sistema de fluxo de ar aquecido em escala de bancada), com 

o menor custo e perda de qualidade possível no produto final desidratado. 

5.2 MATERIALE MÉTODOS  

Nesta análise, de acordo com o Bottero et al. (2011), um problema complexo 

pode ser dividido em vários subproblemas, organizados de acordo com os níveis 

hierárquicos, no qual cada nível indica uma série de critérios atribuídos relacionados 

com cada subproblema. 

Colocação do problema:  

De acordo com estudos de Jindarat et al. (2011), os processos de secagem 

envolvem a transferência de calor e massa; assim, podem ser representados por meio 

de uma equação matemática como sendo: 

 

𝑊𝑑 (ℎ𝑚2− ℎ𝑚1)

∆𝑡
=  𝑄𝑒𝑣𝑎𝑝 + 𝑚𝑎 (ℎ1 − ℎ2) + 𝑄𝑀𝑊 + 𝑄𝑙𝑜𝑠𝑠            4 

 

Onde, Qevap é a taxa de transferência de calor decorrente da evaporação da 

água; QMW é a energia do secador; hm é a entalpia do material, t é o tempo; ma é a 
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taxa do fluxo de ar seco; h é a entalpia do ar seco, e Qperda é a taxa de transferência 

de calor perdida para o ambiente. 

As diferenças na entalpia específica são representadas conforme as 

equações (5) e (6), assumindo o ar como um gás ideal (JINDARAT et al., 2011). 

ℎ𝑚1 −  ℎ𝑜 =  𝐶𝑚(𝑇𝑚1 −  𝑇𝑜)          5 

 

ℎ𝑚2 −  ℎ𝑜 =  𝐶𝑚(𝑇𝑚2 −  𝑇𝑜)            6 

 

Onde Cm representa o calor específico do material e os demais símbolos 

correspondem aos utilizados na Equação 4. A entalpia do ar úmido pode ser calculada 

adicionando a fração de contribuição de cada componente existente na mistura. As 

diferenças na entalpia específica assumem o ar como um gás ideal (JINDARAT et al., 

2011), obedecendo às condições ideias de pressão, volume e temperatura. 

A partir dos princípios físicos e matemáticos da transferência de calor e massa 

envolvidos nos processos de secagem, assume-se que o objetivo principal para a 

solução do problema de aquisição de um método de secagem adequado a uma 

determina indústria envolve: temperatura; taxa de transferência de calor (relacionado 

com a potência do equipamento e consumo de energia requerida pelo sistema); taxa 

de transferência de massa, e o tempo total do processo. Além disso, devem ser 

considerados os efeitos que cada processo de secagem pode causar no produto final, 

podendo interferir na qualidade do produto, fator considerado relevante para a 

indústria processadora, em alguns casos.  

Aliado ao comportamento dos processos de secagem e seus possíveis efeitos 

no produto, é importante se levar em consideração o custo de aquisição e manutenção 

do equipamento, que pode refletir no custo de investimento inicial e de operação. 

A estrutura hierárquica dos processos de secagem está representada na Figura 

10, na qual são expostos os aspectos interferentes na escolha do processo de 

secagem mais adequado. De acordo com Bottero et al. (2011), a decomposição da 

estrutura é feita de cima para baixo, dispondo os critérios, e ao final as alternativas 

possíveis. 
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Figura 10 - Estrutura hierárquica do processo de secagem do tomate 

 
Fonte: a autora. 

A partir da estrutura proposta, podem ser definidos os critérios utilizados para 

a tomada de decisão na escolha do melhor tipo de secador, para o caso específico. 

Dentro de cada aspecto, existem fatores que podem ter maior ou menor importância, 

definidos de acordo com a prioridade dada pelo decisor. 

Definição dos critérios: 

O primeiro passo da análise consiste na subdivisão do problema de tomada de 

decisão em diversos níveis de tal forma que eles formem relações hierárquicas entre 

os níveis (BOTTERO et al., 2011). 

De acordo com o comportamento comum entre os tipos de processos de 

secagem, os critérios que se aplicam simultaneamente aos três processos analisados, 

podem ser definidos como: 

a) Consumo energético do processo 

A demanda de energia é um dos fatores de maior impacto nos custos de 

operação de sistemas de secagem (FRODESON et al., 2013), sendo a secagem é uma 

das operações unitárias que mais consome energia, correspondente a 

aproximadamente 50 % do consumo industrial de energia (Kowalski e Mierzwa (2013). 

Frodeson et al. (2013) sugerem que uma das alternativas para reduzir o consumo 
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energético é o uso de técnicas que permitam a remoção da umidade a baixas 

temperaturas e curtos intervalos de tempo. 

b) Custo de aquisição do equipamento 

De modo geral, equipamentos mais sofisticados podem ter custo de aquisição 

elevado, por apresentarem materiais e estruturas mais resistentes ou de materiais 

mais caros, de modo que ofereçam melhor qualidade no produto final. 

Não são encontrados dados relevantes na literatura a respeito dos custos de 

aquisição de equipamentos de secagem. O custo de aquisição pode não influenciar 

diretamente na escolha do tipo de processo, visto que pode trazer muitos outros 

benefícios de interesse da indústria quanto à qualidade do produto ou dos custos e 

facilidade de operação.  

c) Temperatura utilizada no processo 

Afirmam Chen et al. (2013) que os processos de secagem com elevação de 

temperatura podem promover a eliminação de alguns microrganismos contaminantes, 

produzindo um produto final cuja vida de prateleira pode ser aumentada. Em 

contrapartida, Kowalski e Mierzwa (2013) apontam a temperatura como um dos 

fatores que pode levar a uma série de alterações na cor, no sabor, no aroma e nas 

propriedades nutricionais. 

d) Tempo total do processo; 

O tempo de exposição do produto ao calor também pode interferir em sua 

qualidade (KOWALSKI; MIERZWA, 2013), sendo diretamente proporcional ao período de 

exposição à alta temperatura. Segundo Frodeson et al. (2013), a alta produtividade 

pode ser atingida com a utilização de altas temperaturas, visto que o tempo do 

processo pode ser reduzido. Contudo, a secagem de alimentos usualmente não 

ultrapassa a temperatura de 75 ºC, para evitar maiores perdas de nutrientes. De 

acordo com Lipasek et al. (2013), temperaturas elevadas tendem a promover a 

decomposição de componentes orgânicos presentes nos alimentos. Acrescentam 

Bosca et al. (2013) que muitos produtos sensíveis à temperatura podem ser 

degradados quando submetidos a temperaturas elevadas. 

Por outro lado, os processos desenvolvidos a baixas temperaturas utilizam 

tempo aumentado e como consequência disso, eleva-se o consumo energético com 

redução da produtividade. 
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O processo por fluxo de ar aquecido é um sistema um pouco mais simples do 

que os outros sistemas de secagem avaliados. Entretanto, alguma manutenção é 

conveniente como a limpeza adequada do ventilador e das peneiras onde são 

dispostos os produtos. Já a secagem em estufa é um processo bem mais simples e 

apenas informações sobre controle dos parâmetros (já definidos) e limpeza do 

equipamento são suficientes. 

e) Efeito do processamento na qualidade do produto final 

A qualidade do tomate desidratado obtido ao final do processo é fortemente 

influenciada pelos parâmetros e o tipo de secagem utilizada. É relatado por Niamnuy 

et al. (2013) que compostos químicos e bioquímicos podem ser modificados ou 

degradados com o efeito do calor. O componente de maior interesse no tomate é o 

licopeno, conforme o estudo de Mertz et al. (2010), que por ter sua concentração 

aumentada com o efeito do aquecimento, pode apresentar coloração vermelha mais 

intensa e maior absorção pelo organismo. 

Avaliando a qualidade de tomates desidratados, Kocabiyik et al. (2014) afirmam 

que são percebidas poucas diferenças na coloração de tomates desidratados em 

diferentes temperaturas. Entretanto, Kulanthaisami et al. (2010) apontam ser notável 

o escurecimento (quanto ao parâmetro de luminosidade) em tomates desidratados por 

diferentes métodos, com intensidades diferentes.  

f) Produtividade 

A produtividade está relacionada com a massa de produto desidratado que sai 

do processo. Neste contexto, a maior produtividade será relacionada com o maior 

rendimento de produto que responde às expectativas da indústria, com o menor custo 

para ser obtido. 

Caso o interesse seja produto desidratado em maior quantidade (em 

quilogramas), a melhor produtividade será relacionada ao processo com melhor 

rendimento em massa. Entretanto, se o interesse da indústria processadora for 

relacionado aos nutrientes contidos no produto final, a maior produtividade será 

associada ao que apresentar menores perdas nutricionais ao longo do processo de 

secagem. 
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5.2.1 Aplicação do AHP 

A análise é baseada em três princípios fundamentais: eliminar o problema, 

comparação pareada de várias alternativas e a síntese de preferências (BOTTERO et 

al., 2011). 

A decomposição da estrutura hierárquica da secagem é feita de cima para 

baixo, a partir do objetivo proposto, definem-se os critérios e os subcritérios, e depois 

as alternativas propostas. 

Após a construção dos níveis hierárquicos, os elementos de tomada de decisão 

são comparados par a par em termos de importância para os critérios de decisão. 

Nesse caso, os tomadores de decisão são solicitados para responder a uma série de 

comparações pareadas a cada dois elementos por vez, aos quais são atribuídos 

pesos de acordo com a contribuição ao nível hierárquico mais elevado. 

Tabela 15 - Matriz de distribuição dos critérios de comparação 

CRITÉRIOS Custos Qualidade Produtividade Vetores 

Custos 1,0 5,0 7,0 0,72351 

Qualidade 0,20 1,0 3,0 0,19319 

Produtividade 0,14 0,33 1,00 0,08331 

Fonte: a autora. 

 

Tabela 16 - Matrizes de distribuição dos subcritérios para cada critério 

Custos 

 Aquisição Energia Manutenção Vetores 

Aquisição 1 0,20 0,20 0,1267 

Energia 2 1 2 0,5377 

Manutenção 2 0,50 1 0,3355 

Qualidade 

 Sensorial Nutricional Temperatura Vetores 

Sensorial 1 0,33 3 0,2721 

Nutricional 3 1 4 0,6079 

Temperatura 0,33 0,25 1 0,1199 

Produtividade 

 Capacidade Tempo Total  Vetores 

Capacidade 1 3  0,7500 

Tempo Total 0,33 1  0,2500 

Fonte: a autora. 
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5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.3.1 Delimitação do Problema de Escolha do Método de Secagem  

De acordo com Jangam (2011) a escolha do tipo de secador para um produto 

específico depende do tipo de alimentação, teor de umidade, cinética de secagem, 

sensibilidade do produto ao calor, e exigências de qualidade do alimento desidratado.  

Jindarat et al. (2013) estabeleceram que o processo de secagem envolve 

simultaneamente transferência de calor e massa. Além disso, secadores são 

normalmente classificados baseando-se na forma de transferência de calor (por 

exemplo, condução, convecção, radiação) e no modo de operação (batelada ou fluxo 

contínuo) (JANGAM, 2011). 

Baseado nos princípios físicos e matemáticos de transferência de calor e 

massa envolvidos no processo de secagem assume-se que o principal objetivo para 

solucionar o problema da aquisição de um secador adequado para a secagem de um 

alimento específico deve ser considerar: temperatura, taxa de transferência de calor 

(relacionada com a potência do secador e a quantidade de energia requerida pelo 

sistema); taxa de transferência de massa; tempo total de processamento. Além disso, 

os possíveis efeitos de cada processo de secagem na qualidade do produto final 

devem ser considerados; de fato, em algumas situações, a planta de processamento 

do alimento pode considerar como sendo um fator crucial. 

Os custos de operação em alta temperatura e curtos períodos de secagem são 

menores do que em outros métodos (TABTIANG et al., 2011). Contudo, a desidratação 

térmica é um dos métodos mais antigos, menos caros e um dos métodos 

convencionais mais utilizado na conservação de alimentos (JANGAM, 2011). 

Além disso, para analisar o comportamento dos processos de secagem e seus 

efeitos potenciais nos produtos alimentícios, é importante considerar os custos de 

aquisição e de manutenção do equipamento de secagem, o que pode refletir no custo 

total de produção. 

5.3.2 Determinação dos Critérios de Análise  

O primeiro passo da análise consiste em subdividir o problema de tomada de 

decisão em diversos níveis para formar uma estrutura hierárquica entre os níveis de 

relacionamento (BOTTERO et al., 2011). Para este fim, é importante considerar as 
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características de cada processo em ordem que oferecem ao decisor os critérios de 

avaliação mais efetivos. 

O AHP necessita que todos os elementos dos vários sistemas de secagem 

sejam definidos em ordem para determinar todos os fatores pertencentes ao 

problema, de acordo com diferentes níveis de análise: objetivo, critérios e alternativas 

(BOTTERO et al., 2011). O objetivo neste caso é identificar o processo de secagem 

mais adequado para a planta de processamento de tomate, para garantir a escolha 

de um método que envolva os menores custos de operação enquanto garante 

simultaneamente a maior qualidade possível para o produto final. 

Baseando-se no comportamento típico de diferentes tipos de processos de 

secagem considerados neste estudo, os seguintes subcritérios foram aplicados no 

AHP: 

a) Manutenção  

Dentre os sistemas de secagem propostos para a secagem de tomate, o 

sistema considerado mais complexo é por liofilização, que envolve um ultrafreezer, 

uma bomba de vácuo e a câmara de secagem. As diversas partes deste sistema 

requerem limpeza periódica e manutenção preventiva para remover o excesso de gelo 

acumulado no ultrafreezer a troca de óleo na bomba de vácuo. Essas limpezas 

periódicas e manutenção são geralmente feitas a cada três meses.  

O sistema de secagem com fluxo de ar quente é mais simples comparado à 

liofilização, contudo, requer manutenção similar, por exemplo, limpeza do ventilador e 

da peneira que contém o produto.  

O processo de secagem em estufa é o mais simples do que os outros dois e 

requer somente a informação de controle dos parâmetros (já definidos) e 

procedimentos de limpeza do equipamento.  

b) Consumo energético do processo 

É importante se considerar o consumo energético como critério de análise para 

escolha do sistema de secagem mais adequado, visto representar uma parcela 

importante nos custos da operação de secagem dentro sistema produtivo. Conforme 

mencionado anteriormente, é necessário que o decisor tenha conhecimento dos 

dados de consumo de cada item que compõe o sistema de secagem para que possa 

julgar com maior precisão. 
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c) Custos de aquisição do equipamento 

O preço de equipamentos sofisticados é geralmente elevado por ser fabricado 

em materiais mais fortes e mais caros e estruturados de modo que garanta a melhor 

qualidade possível para o produto final.  

Não foram encontrados dados na literatura sobre preços de equipamentos de 

secagem. Entretanto, o preço de aquisição pode não ter influência direta sobre 

escolha do tipo de processo de secagem, desde que um sistema selecionado pode 

oferecer muitos outros benefícios no interesse da planta de processamento, como 

qualidade no produto ou facilidade e custos de operação.  

d) Concentração de licopeno (efeito no processo e na qualidade do produto final) 

Na avaliação da qualidade de tomates desidratados, Kocabiyik et al. (2014) 

estabeleceram não existir diferença perceptível na cor em diferentes temperaturas. 

Entretanto, Kulanthaisami et al. (2010) e Zhu et al. (2013) encontraram diferentes 

intensidades de escurecimento (relacionada com o parâmetro de luminosidade) em 

tomates desidratados por diferentes métodos.  

A qualidade de tomates desidratados obtidos no final do processo é 

influenciada apenas pelos parâmetros de secagem e o método empregado. Niamnuy 

et al. (2013) situaram que componentes químicos e bioquímicos podem ser 

modificados ou degradados pelo efeito do aquecimento.  

e) Temperatura de processamento 

A temperatura utilizada no processamento deve ser considerada um critério de 

análise para a tomada de decisão, por se tratar de um dos fatores que afeta a 

qualidade o produto final. Desta forma, o ajuste dos parâmetros do processo para o 

produto deve levado em consideração, uma vez que o aumento da temperatura no 

processo por causar perdas de qualidade, ou ainda, causar perdas de produto quando 

não controlada. 

f) Rendimento do processo 

A produtividade é representada pela massa de produto desidratado obtido na 

saída no processo relacionada com os custos envolvidos na obtenção de uma 

determinada quantidade de produto ao final do processo. Neste contexto, a 

produtividade pertence ao maior rendimento do processo que vai de encontro com a 



107 
 

expectativa da planta de processamento, atingida com o menor custo de produção 

possível.  

g) Tempo total de processamento 

Na Tabela 15, estão enumerados os critérios avaliados, representando o 

julgamento da matriz de acordo com os pesos que representam os requisitos de uma 

planta de processamento de tomate hipotética, a qual deseja reduzir custos sem perda 

de qualidade no produto.  

Na Tabela 16 estão listados os dados resultados dos julgamentos feitos pelo 

decisor utilizando o software, que representam os subcritérios atribuídos para cada 

critério do nível mais elevado da escala hierárquica.  

Na Tabela 17 estão indicados os vetores resultados obtidos a partir dos 

cálculos baseados na análise AHP, que indicam a ordem de prioridade de cada 

processo mais adequado para atingir os objetivos definidor pelo decisor. 

Tabela 17 - Vetores resultado da análise de decisão de multicritério 

 Custos Qualidade Produtividade 
Vetor 

Prioridade  
Ordem de 
Prioridade 

Liofilização 0,28057 0,35989 0,17339 0,287 3 

Secagem em estufa 0,30019 0,29170 0,38105 0,305 2 

Fluxo de ar quente 0,41925 0,34841 0,44556 0,408 1 

Fonte: a autora. 

Deve-se observar que os vetores organizados em ordem de prioridade são 

baseados nos critérios propostos previamente nesta análise de AHP. Os critérios de 

decisão são baseados em dados publicados na literatura (BOROZE et al., 2013; 

EKECHUKWU; NORTON, 1999; HAQUE; SOMERVILLE, 2013) visto que os processos de 

secagem de alimentos são bastante limitados por envolver altas perdas na qualidade 

do produto e de produtividade, dependendo do tipo de secador e dos parâmetros do 

processo.  

Com respeito a isso, os critérios definidos visam alcançar diversos objetivos 

diferentes em situações que envolvem a escolha do processo mais adequado de 

acordo com as exigências feitas pelo decisor. Nesta situação, diferentes pesos podem 

ser atribuídos, indicando a maior ou menor importância para cada critério e sub-critério 

empregados na análise dos processos de secagem de alimentos.  
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Nesta situação em particular, o objetivo proposto foi selecionar um método de 

secagem com baixos custos de operação enquanto garante o produto de alta 

qualidade. Deste modo, baseado nos vetores obtidos em termos de AHP, o método 

mais adequado se mostrou ser o sistema de secagem com fluxo de ar aquecido. É 

notório observar que o maior vetor calculado com o software (Tabela 17) indica a 

melhor escolha, considerando os custos de processo com prioridade na decisão. 

Entretanto, (JOHN et al., 2012) demonstraram que consideráveis perdas de qualidade 

ocorrem quando tomates são desidratados em estufa. Mais além, Ekechukwu e 

Norton (1999) estabelecem que o processo que envolve a exposição do produto ao 

calor por longos períodos de tempo resultam em consideráveis perdas de qualidade. 

A terceira opção foi a secagem por liofilização, considerado um processo caro e 

sofisticado, mas que preserva a qualidade do produto desidratado (JALARAMA REDDY 

et al., 2013; ZHU et al., 2013). 

Boroze et al. (2013) desenvolveram e testaram uma ferramenta de tomada de 

decisão diferente chamada de Decision Making for designing and Choice for 

Agricultural crop Dryers (DMDCAD) e relataram que o rendimento de resultados são 

confiáveis mas que requer uma análise mais detalhada de todas condições e 

características técnicas do processo e do produto. 

5.4 CONCLUSÃO 

A ferramenta AHP indicou que em escala de bancada, o sistema de secagem 

por fluxo de ar aquecido é o processo que melhor se adequa ao objetivo definido pela 

decisão da indústria. A respeito disso, este trabalho demonstra que os critérios e 

subcritérios, e a aplicação adequada da ferramenta é adequada para a escolha de um 

processo de secagem de alimentos. 

A estrutura hierárquica proposta para analisar os processos de secagem que 

melhor se adequaram de encontro com as exigências de redução de custo sem perda 

de qualidade no produto, a ferramenta de decisão multicritério forneceu resultados 

satisfatórios, com esperado. 

A escolha do processo de secagem, avaliado cuidadosamente, pode ser 

realizado de maneira simples e direta por um decisor usando a ferramenta AHP, 

passível de aplicação na análise de numerosos objetivos. 
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6 CONCLUSÕES FINAIS 

A partir dos estudos realizados, num contexto geral, conclui-se que a partir de 

um modelo já desenvolvido anteriormente por fluxo de ar aquecido, o aprimoramento 

com a inclusão de mais um estágio de secagem não resultou em benefícios 

significativos. A inclusão de um novo estágio na secagem, resultou em produtos 

desidratados de qualidade, contudo, houve aumento considerável no tempo de 

processo e maior dificuldade na remoção da umidade dos produtos estudados. 

Com base nos resultados das análises químicas e físicas realizadas, foi 

possível avaliar os processos por meio das características dos produtos finais, 

permitindo inferir que os tomates apresentam melhores características de qualidade e 

menores danos à sua estrutura física quando desidratado pelo processo de secagem 

em fluxo de ar aquecido. Os tomates submetidos à secagem no sistema em dois 

estágios apresentaram consideráveis perdas de compostos hidrossolúveis e 

endurecimento nos seus tecidos dificultando a remoção da água de seu interior. 

Na avaliação de amostras de pimentão amarelo desidratado em sistema de 

secagem com fluxo de ar aquecido, foi estabelecida uma comparação com diversos 

tipos de pré-tratamentos. A partir dos resultados obtidos, nota-se que o sistema de 

secagem em dois estágios resultou em produto com poucas perdas em sua 

composição, entretanto, outros tratamentos mais rápidos e com menor custo podem 

ser utilizados com o propósito de aprimorar as características do produto obtido ao 

final do processo.  

A aplicação de uma ferramenta de tomada de decisão considerando diversos 

aspectos, relacionados aos parâmetros de processos de secagem e as características 

esperadas para o produto final, considera características específicas para o decisor. 

É possível aplicar a ferramenta de tomada de decisão para a escolha do sistema de 

secagem que melhor se adequa com as necessidades individuais de cada indústria 

ou decisor. 
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TRABALHOS FUTUROS 

Como sugestões para trabalhos futuros, percebe-se grande escassez de 

estudos nas alterações causadas no pimentão amarelo pelo processamento, desta 

forma, considera-se relevante o desenvolvimento estudos sobre: 

- A construção de curvas da cinética de secagem de diversos sistemas, 

simultânea à degradação dos compostos antioxidantes (carotenoides, capsantinas, 

ácido ascórbico e compostos fenólicos); 

- Identificação e quantificação dos carotenoides do pimentão amarelo, além dos 

métodos adequados para extração e purificação destes pigmentos; 

- A definição dos parâmetros considerados de qualidade ideal no produto final 

para indústrias e consumidores finais, de modo a definir valores experimentais médios 

que correspondam às expectativas do mercado; 

- Investigação da presença de produtos agroquímicos na composição dos 

produtos e tomate e pimentão desidratados antes e após a secagem. 
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