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RESUMO 

 

A influência do processamento de plasma frio sobre as características físico-químicas do suco 

de seriguela foi investigada por meio de um desenho experimental alterando o tempo de 

processamento e o fluxo de gás nitrogênio. Com relação aos parâmetros colorimétricos, o 

processamento por plasma melhorou a cor do suco com maior luminosidade devido a maior 

saturação das cores amarelo e vermelho. Para os compostos bioativos, a superfície de resposta 

gerada para carotenoides totais encontrou a região otimizada a 9,69 minutos de processamento 

e fluxo de gás de 13,78 L/min. Os demais pigmentos avaliados, β-caroteno, precursores da 

vitamina A e licopeno, apresentaram a maior percentagem relativa (151,05 ± 3,18, 149,49 ± 

0,64 ± e 157,93 ± 4,92, respectivamente) em 10 minutos de processo ao fluxo de gás de 10 

L/min. Os maiores valores de compostos fenólicos totais e de atividade antioxidante 

determinada por ABTS (860,06 ± 9,46 mM Trolox/mL suco e 35,47 ± 2,90 mg de ácido 

gálico/mL suco, respectivamente) foram obtidos a 15 minutos de processo a 20 L/min de gás 

nitrogênio. Para a determinação por DPPH, o processo conduzido nos primeiros 10 minutos ao 

fluxo de 10 - 20 L/min foi responsável pelo aumento de 50 - 60% da atividade antioxidante. O 

processamento por plasma atuou de maneira satisfatória na preservação das vitaminas estudadas 

para o suco de seriguela. A concentração de niacina apresentou o acréscimo de 20% na 

percentagem relativa (10 minutos/10-20 L/min de gás). A superfície de resposta mostrou a 

região ótima para a vitamina B6 em 9,62 minutos para o fluxo de gás de 18,68 L/min. O ácido 

ascórbico permaneceu preservado durante o processamento do suco. As menores atividades 

residuais de peroxidase e polifenoloxidase (78,53 ± 0,62 e 92,57 ± 1,03, respectivamente) foram 

obtidas sob as seguintes condições: 15 minutos e 20 L/min. A tecnologia de plasma frio afetou 

positivamente as características sensoriais e nutricionais do suco de seriguela. A melhor 

condição de processamento encontrada no presente estudo foi observada ao tempo de 10 

minutos e fluxo de gás nitrogênio de 10 L/min.  

 

Palavras chave: Suco de seriguela. Processamento não-térmico. Plasma frio. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The influence of cold plasma processing on the physicochemical characteristics of siriguela 

juice was investigated through an experimental design changing processing time and nitrogen 

gas flow. Regarding the colorimetric parameters, plasma processing enhanced the juice color 

with higher brightness due to increased saturation of yellow and red colors. For bioactive 

compounds, the response surface generated for carotenoids found optimal region at 9.69 

minutes of processing and gas flow of 13.78 L/min. The other evaluated pigments, β-carotene, 

vitamin A precursors and lycopene showed higher relative percentage (151.05 ± 3.18, 149.49 

± 0.64 and 157.93 ± 4.92, respectively) in 10 minutes of time processing and gas flow of 10 

L/min. The highest values of total phenolic compounds and antioxidant activity determined by 

ABTS (860.06 ± 9.46 μM Trolox/mL juice and 35.47 ± 2.90 mg gallic acid/mL juice, 

respectively) were obtained at 15 minutes of time process and 20 L/min of nitrogen gas flow. 

For the determination of antioxidant activity by DPPH, a process conducted in the first 10 

minutes at gas flow of 10 - 20 L/min was responsible for the increase of 50 - 60% in the 

antioxidant activity. Plasma processing was satisfactory in the preservation of the studied 

vitamins of siriguela juice. The concentration of niacin increased 20% in relative percentage 

(10 minutes/10 - 20 L/min gas).  The response surface showed the maximum optimum region 

optimal for vitamin B6 in in 9.62 minutes to gas flow in 18.68 L/min. Ascorbic acid remained 

preserved during the processing of the juice. The lowest residual activity of peroxidase, and 

polyphenol oxidase (78.53 ± 0.62 and 92.57 ± 1.03, respectively) were obtained under the 

following conditions: 15 minutes and 20 L/min. The technology of cold plasma positively affect 

the sensory and nutritional characteristics of siriguela juice. The best processing condition 

found in the present study was observed in 10 minutes and nitrogen gas flow of 10 L / min.  

 

Keywords: Siriguela juice. Non-thermal processing. Cold plasma. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O tratamento térmico é a tecnologia de conservação mais utilizada para inativar 

microrganismos (patogênicos e/ou deteriorantes) e enzimas em alimentos. Em sucos, consegue-

se aumentar a sua vida de prateleira, estando disponíveis nos supermercados mesmo nos 

períodos de entressafra das frutas (Misra et al., 2016).  

 Os processos térmicos convencionais, no entanto, podem ocasionar alterações 

indesejáveis em produtos de origem vegetal, tais como a destruição de vitaminas termolábeis e 

a diminuição do valor nutricional. Com relação aos aspectos sensoriais, as alterações podem 

estar atribuídas a destruição de pigmentos e ao desenvolvimento do sabor amargo, queimado 

ou cozido. Diante do exposto, novas tecnologias de processos não-térmicos estão sendo 

desenvolvidas para promover a segurança alimentar com maior retenção dos padrões de 

qualidade para os sucos de frutas (Wang et al., 2012). 

 As principais tecnologias não-térmicas estudadas nesses últimos anos foram a luz 

ultravioleta, alta pressão hidrostática, ozônio, ultrassom, campos elétricos, dióxido de carbono 

supercrítico, irradiação gama, luz pulsada e plasma (Almeida et al., 2015; Alves et al., 2016).  

A tecnologia de plasma frio, por sua vez, consiste em submeter a matriz alimentar a um gás 

ionizado. De uma forma geral, o plasma é constituído por partículas reativas como elétrons, 

íons, radicais livres que são produzidas a partir da aplicação de uma descarga elétrica a um gás 

ou misturas de gases (Ramazzina et al., 2015).  

 Muitas pesquisas sobre a aplicação do plasma têm sido relacionadas à inativação de 

patógenos, esporos bacterianos, bolores e leveduras (Baier et al., 2014; Fröhling et al., 2012; 

Hertwig et al., 2015; Kim, Lee & Min, 2014). Os estudos têm apresentado resultados 

satisfatórios para a conservação de matrizes sólidas e a descontaminação de microrganismos na 

superfície de alimentos e de embalagens. Embora muito se tenha feito para elucidar os 

mecanismos de ações do plasma em microrganismos, pouco se sabe sobre a sua interação com 

os componentes dos alimentos líquidos (ALMEIDA, 2015; Ehlbeck et al., 2011; Garofulić et 

al., 2015; Laroussi, 2005). 

  O tratamento por plasma frio é realizado sob temperaturas mais brandas (< 70ºC), o que 

poderia contribuir para a preservação das características sensoriais e a manutenção dos 

compostos bioativos em sucos de frutas (Garofulić et al., 2015; Herceg et al., 2016). Diante do 

exposto, este trabalho teve como objetivo estudar os efeitos provocados pela aplicação do 
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plasma frio sobre as características de qualidade de suco de seriguela. Tal estudo torna-se 

relevante como ponto de partida para se buscar a otimização dos parâmetros tecnológicos 

aplicados à produtos alimentícios.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Seriguela (Spondias purpurea, L.) 

 

 O gênero Spondias compreende 18 espécies nativas das áreas tropicais das Américas, 

Ásia e Madagascar. Cabe salientar que todas possuem frutos comestíveis, sendo valorizadas 

pelas suas características sensoriais (Machado, Carvalho, & Berg, 2015; Mitchell, Daly, & 

Randrianasolo, 2012). A seriguela (Spondias purpurea, L.) é cultivada principalmente nas 

regiões do México, América Central (Caribe e Guatemala) e América do Sul, com destaque 

para o Norte - Nordeste do Brasil (Augusto, Cristianini & Ibarz, 2012; Sampaio, Bora & 

Holschuh, 2008).  

 Devido às suas características nutricionais e sensoriais, a seriguela é bastante apreciada. 

O seu consumo é normalmente realizado através de seus frutos (maduros ou verdes, com adição 

de sal) ou a partir de produtos industrializados como polpas congeladas, sobremesas (geleia, 

doce, sorvetes e picolés) e bebidas (licor, refrigerante e suco) (de Sousa Galvão et al., 2011; 

Engels et al., 2012; Miller & Schaal, 2005; Pimenta-Barrios & Ramfrez-Hernandez, 2003). 

 A fruta in natura pode apresentar variações no que confere a coloração do epicarpo 

(vermelho, amarelo, marrom-avermelhada, laranja ou roxo), a forma (retangulares ou ovoides), 

o tamanho (2-5 cm) e o peso (4-33 g). Estas características vão depender da variedade, estágio 

de maturação, sendo também diretamente influenciadas pelas condições climáticas do local de 

cultivo (Alia-Tejacal et al., 2012; Maldonado-Astudillo et al., 2014; Solorzano-Morán et al., 

2015). 

 Rufino et al. (2010) apresentaram uma relevante pesquisa sobre os compostos bioativos 

presentes em 18 frutas tropicais produzidas no Brasil. No que concerne ao gênero Spondias, o 

umbu (Spondias tuberosa, L.) e a cajá (Spondias mombin, L.) foram avaliados quanto a 

quantificação de compostos fenólicos (742 ± 19 mg GAE/100g fruta e 579 ± 12,9 mg 

GAE/100g fruta, respectivamente) e de atividade antioxidante total pelos métodos ABTS (77 ± 

15,40 μMol Trolox/g fruta e 40,7 ± 2,20 μMol Trolox/g fruta, respectivamente) e DPPH (933 

± 109 g/g DPPH e 1064 ± 162 g/g DPPH, respectivamente). Almeida et al. (2011), por sua vez, 

estudaram os componentes fitoquímicos de 11 frutas exóticas do nordeste brasileiro. Os 

resultados mostraram que a seriguela (Spondias purpurea, L.) possuía concentrações superiores 

de antocianinas totais (1,35 ± 0,04 mg TA/100g fruta), de compostos fenólicos (55,00 ± 2,10 
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mg GAE/100g fruta) e de ácido ascórbico (29,60 ± 0,90 mg AA/100g fruta) do que nas amostras 

de umbu (Spondias tuberosa Arruda Câmara) (0,46 ± 0,00 mg TA/100g fruta, 44,60 ± 2,70 mg 

GAE/100g fruta e 12,10 ± 0,40 mg AA/100 g fruta, respectivamente).  

 Com relação aos pigmentos, Zielinski et al. (2014) avaliaram a presença de licopeno e 

de β-caroteno em 18 polpas de frutas vendidas no comércio de Ponta Grossa-PR. Para a 

seriguela (Spondias purpurea, L.), os autores reportaram as concentrações de 1320 ± 90 μg 

LCP/100g amostra e de 1080 ± 40 μg β-CRT/100g amostra, respectivamente. Um extenso 

estudo sobre as fontes brasileiras ricas em carotenoides foi reportado por Rodriguez-Amaya, 

Kimura e Amaya-Farfan (2008). Os pigmentos luteína, β-criptoxantina, α e β-caroteno foram 

detectados nas amostras de cajá (Spondias lutea, L.) procedentes do Estado de Pernambuco. 

Tiburski et al. (2011), por sua vez, avaliaram a composição química da polpa de cajá (Spondias 

mombin, L.) produzida em Aracaju-SE. Com relação aos pigmentos, os autores obtiveram os 

seguintes resultados: carotenoides totais (4869,50 ± 157,70 μg/100g), luteína (634 ± 0,70 

μg/100g), zeaxantina (547,50 ± 6,40 μg/100g), β-criptoxantina (1708,50 ± 21,90 μg/100g), α-

caroteno (340 ± 5,70 μg/100g), β-caroteno (314 ± 9,90 μg/100g) e provitamina A (223 ± 3,00 

μgRE/100 g).               

 Muitas pesquisas têm sido voltadas para o estudo da composição das frutas do gênero 

Spondias como foi reportado anteriormente. Com relação ao processamento da seriguela 

(Spondias purpurea, L.), pouco ou nenhum dado está disponível na literatura científica. Desse 

modo, foi observado o potencial existente para se avaliar os efeitos da aplicação de uma 

tecnologia não-térmica sobre a qualidade do suco obtido da seriguela, uma fruta típica da região 

Nordeste do Brasil.  

 

2.2 Tecnologias não-térmicas aplicadas à sucos de frutas 

 

 A principal forma de processamento de sucos de frutas é representada pela aplicação do 

tratamento térmico. Esse método mostra-se eficaz na inativação de microrganismos patogênicos 

e deteriorantes (bolores e leveduras), além de inibir a atuação das enzimas endógenas nessas 

matrizes. No entanto, alterações indesejáveis podem ocorrer nas características sensoriais e na 

perda nutricional desses produtos (Achir et al., 2016; Burt, 2004; Cassani et al., 2016; 

Demirdöven & Baysal, 2014; Vegara et al., 2013). 
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 De modo a atender as exigências do consumidor moderno por sucos processados mais 

próximos aos naturais viu-se, nas últimas duas décadas, o crescente estudo de tecnologias não-

térmicas capazes de garantir a segurança alimentar, procurando preservar ao máximo os 

atributos sensoriais desses produtos alimentícios (Gómez, Welti-Chanes & Alzamora, 2011; 

Jermann et al., 2015). Entre as tecnologias não-térmicas mais estudadas destacam-se a alta 

pressão hidrostática, campo elétrico, luz ultravioleta, ultrassom e plasma (Farkas, 2016; Huang 

et al., 2017). 

  

2.2.1 Alta pressão hidrostática 

 

 A alta pressão hidrostática (High Hydrostatic Pressure – HHP) é normalmente aplicada 

em matrizes líquidas ou submersas em água, onde a pressão (100 - 1000 MPa) é distribuída 

instantânea e uniformemente (isostática) sob condições de temperaturas inferiores a 60ºC. 

Devido aos seus efeitos limitados sobre as ligações covalentes, pequenas e/ou imperceptíveis 

alterações são observadas sobre moléculas de compostos voláteis, pigmentos, vitaminas e 

compostos antioxidantes (Chen et al., 2015; Norton & Sun, 2007; Ramirez et al., 2009; 

Zabetakis, Leclerc & Kajda, 2000).  

 Hartyáni et al. (2011) avaliaram os efeitos do processamento HHP nos sucos de laranja, 

toranja e tangerina com aplicação de pressão constante a 600 MPa/10 minutos. Os autores 

observaram que não houve diferença significativa nos valores de pH e ºBRIX. A variação total 

da cor (ΔE) mostrou uma diferença perceptível para os sucos de toranja (2,1 ± 0,05) e tangerina 

(2,6 ± 0,05) e uma diferença significativa no suco de laranja (9,3 ± 0,05) quando estes foram 

comparados ao controle.  

 No estudo de Jayathunge et al. (2015) foi demonstrado que a melhor retenção de ácido 

ascórbico foi encontrada para o suco de tomate tratado por pressão (600 MPa, 1 minuto) com 

pH 3,93 (69%) > pH 4,3 (66%), quando comparado ao suco pasteurizado (57%). A capacidade 

antioxidante determinada por ABTS apresentou comportamento similar, com maior acréscimo 

nas amostras tratadas por HHP pH 3,93 (1360 ± 20,00 µM Trolox/100g) > HHP pH 4,3 

(1270.55,7 ± 55,7 µM Trolox/100g) > pasteurização (1100,0 ± 77,8 µM Trolox/100g). A 

determinação pela capacidade de absorção de radicais de oxigênio (ORAC), por sua vez, 

mostrou não ter havido diferença significativa (p < 0,05) entre os processos.  
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2.2.2 Campo elétrico pulsado 

 

 O processamento por campo elétrico pulsado (Pulsed Electric Fields – PEF) envolve a 

aplicação de impulsos de alta intensidade (10 - 80 kV/cm) e curta duração de tempo (µs ou ms) 

na matriz alimentar localizada entre dois eletrodos. A presença de íons no alimento promove 

certo grau de condutividade elétrica. Ao aplicar o campo pulsado, a corrente passa em cada 

ponto do fluido devido às moléculas carregadas (Lohani & Muthukumarappan, 2016; Mohamed 

& Eissa, 2012; Zhang, Barbosa-Cánovas & Barry, 1995). 

 A tecnologia PEF pode representar uma boa alternativa para o aumento da vida de 

prateleira de sucos industrializados, principalmente por seus resultados satisfatórios na 

inativação de enzimas e patógenos. Além disso, causa a perda mínima na qualidade nutritiva e 

produz maior retenção no flavour devido ao seu efeito na permeabilidade celular, promovendo 

a liberação de compostos fenólicos e de pigmentos (Agcam, Akyildiz & Evrendilek, 2016; 

Angersbach, Heinz & Knorr, 2000; Cortés, Esteve & Frígola, 2007; Evrendilek, Zhang & 

Richter, 2004; Leong, Burritt & Oey, 2016; Yeom et al., 2000). 

 O suco de toranja submetido ao processamento por campo elétrico a 20 kV/cm com 

frequência de 1 KHz durante 600 µs foi comparado ao suco fresco. Os resultados mostraram 

não ter havido diferença significativa (p < 0,05) para os parâmetros colorimétricos (L*, a*, b*), 

bem como para pH e ºBRIX, mostrando a capacidade de manutenção das características do suco 

por essa tecnologia (Aadil et al., 2015). 

  Ao tempo fixo de 75 µs, os parâmetros de intensidade do campo elétrico (0, 25, 30 e 35 

kV/cm) e tempo de subida do pulso (TSB) (0,2 e 2 µs) foram usados na avalição dos efeitos 

causados pelo tratamento por PEF em suco de maçã, comparado ao in natura. Os resultados 

mostraram que a menor atividade residual para peroxidase (5,8 ± 0,7) e polifenoloxidase (1,5 ± 

0,6) foi encontrada a 35 kV/cm e TSB a 2 µs. Os compostos fenólicos e a capacidade 

antioxidante foram retidas em todos os tratamentos. O incremento nos valores de ΔE, L* e b* 

foi obtido nos maiores níveis de campo elétrico (30 e 35 kV/cm), independentemente do tempo 

de pulso aplicado, o que resultou em um suco com maior luminosidade e percepção da cor 

amarela (Bi et al., 2013). 
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2.2.3 Luz ultravioleta 

  

 A Luz Ultravioleta (UV) é aplicada para o processamento de alimentos fluidos a uma 

região compreendida entre 100 - 400 nm do espectro eletromagnético. É normalmente 

subdividida em UV-A (320 - 400 nm), UV-B (280 – 320 nm) e UV-C (200 - 280 nm) (Bintsis, 

Litopoulou-Tzanetaki & Robinson, 2000; Gayán et al., 2012; Murakami et al., 2006). 

 Os sucos de frutas tratados por UV podem apresentar a vantagem de maior retenção do 

flavour. A eficiência da tecnologia, no entanto, pode ser diretamente afetada pela quantidade 

de sólidos solúveis e componentes de pigmentação suspensos nessas matrizes (Koutchma et al., 

2004; Koutchma, Parisi & Patazca, 2007; Murakami et al., 2006; Usaga et al., 2015). 

 Um trabalho realizado por Pala e Toklucu (2013) avaliou o tratamento de suco de laranja 

por pasteurização (90ºC/2 minutos) e UV (12,03, 24,06, 36,09, 48,12 kJ/L). Os autores 

reportaram que houve a preservação dos parâmetros pH, ºBRIX, compostos fenólicos totais e 

capacidade antioxidante nos dois processos. No que concerne ao ácido ascórbico, o estudo 

mostrou a seguinte relação: Suco não tratado (54,9 ± 1,11 mg/100 mL de suco) > Suco 

Tratamento UV (49,54 ± 1,11 mg/100mL de suco) > Suco Tratamento Térmico (46,12 ± 0,90 

mg/100mL de suco). 

 Os sucos de nectarina (variedades Big Top e Luciana) foram submetidos à exposição 

por UV a 120 minutos sob duas temperaturas de processo (25 e 45ºC). As enzimas peroxidase 

(POD) e polifenoloxidase (PPO) foram inativadas em até 60% a 25ºC e completamente 

inativadas a 45ºC para ambas as variedades de suco. A 25ºC, nenhum dos parâmetros avaliados 

(pH, acidez, ºBRIX, fenólicos totais, ácido ascórbico, parâmetros colorimétricos L*, a*, b*) 

diferiu significamente (p < 0,05) dos resultados obtidos no início e no final do tratamento para 

os dois tipos de sucos estudados. No entanto, os autores relataram alterações nos açúcares totais, 

sendo mais pronunciadas para a variedade Luciana a 45ºC (93,5 ± 0,3 g/L para 69,6 ± 0,3 g/L) 

(Aguilar et al., 2016).  

 

2.2.4 Ultrassom 

  

 A tecnologia ultrassônica (US) é utilizada em matrizes alimentares sob duas formas: a 

primeira, denominada ultrassom de baixa intensidade, consiste na aplicação de uma alta 

frequência (100 kHz - 1 MHz) a baixa potência (< 1 Wcm−2). A segunda, por sua vez, consiste 
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na aplicação de uma baixa frequência (16 - 100 kHz) com potência entre 10 - 1000 Wcm−2, 

sendo reportada como processamento sônico de alta intensidade (Cruz-Cansino et al., 2016; 

Demirdöven & Baysal, 2008). 

 A aplicação controlada da sonicação oferece uma abordagem promissora na 

conservação de sucos de frutas e vegetais, inativando os microrganismos e buscando minimizar 

os efeitos indesejáveis nos atributos sensoriais, estéticos e de qualidade (Cansino et al., 2013; 

Khandpur & Gogate, 2016; Mason, Paniwnyk & Lorimer, 1996; Piyasena, Mohareb & 

McKellar, 2003). 

 Um estudo publicado com suco de melão reportou que a condução do processo sônico 

por 10 minutos, a uma frequência de 19 KHz e potência de 376 W/cm2 foi responsável pelas 

menores atividades enzimáticas residuais de PPO (70,48 ± 1,48), POD (23,29 ± 3,40) e 

inativação completa de peroxidase ascorbato (APX). Houve ainda um aumento na concentração 

dos açúcares sacarose (53,60%) e glicose (4,24%) e maior retenção da cor. No entanto, uma 

redução de 30% nos compostos fenólicos foi observada, provavelmente devido à formação de 

radicais livres provocados pelo processo de cavitação (Fonteles et al., 2012). 

 Mohideen et al. (2015) avaliaram o efeito da tecnologia ultrassônica sobre a qualidade 

do suco de mirtilo. O processo foi conduzido a uma frequência de 20 KHz e variações na taxa 

de fluxo de suco (24 ou 93,5 mL/min) e de densidade de energia aplicada (3,64, 10,58, 13,88, 

19,74, 43,45 e 73,60 J/mL). Os parâmetros pH, acidez titulável, ºBRIX e conteúdo total de 

antocianinas não mostraram qualquer sensibilidade à aplicação do ultrassom. Com referência à 

determinação de compostos fenólicos totais (mg ácido gálico/L suco) e de capacidade 

antioxidante (mmol Trolox/100 mL suco), os melhores resultados (2532,50 ± 74.07 e 6,11 ± 

0,14, respectivamente) foram obtidos a uma taxa de fluxo de suco mantida a 93,5 mL/min e 

densidade de energia de 19,74 J/mL.  

 

2.3 Plasma aplicado à conservação de alimentos  

 

 Na literatura científica, plasma é descrito como o quarto estado físico da matéria. Ele 

consiste em um gás que pode estar parcial ou totalmente ionizado. A sua composição, de uma 

forma geral, engloba elétrons livres, íons positivos e negativos, radicais livres, peróxido de 

hidrogênio (H2O2), luz ultravioleta, espécies reativas de oxigênio (ROS) e de nitrogênio (NOS), 
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além de uma carga líquida neutra (Bekeschus et al., 2016; Graves, 2012; Kogelschatz, 2007; 

Sarangapani et al., 2016; Stratakos & Koidis, 2015; Weltmann et al., 2010).  

 Os plasmas são classificados em térmicos e frios. O primeiro é observado em grande 

parte do universo como, por exemplo, o sol e outras estrelas. Ele pode ser produzido 

artificialmente, sendo aplicado à metalurgia devido a sua capacidade em aquecer, fundir e, em 

alguns casos, vaporizar os metais e as ligas metálicas (Boulos, 1991; Eckert & Pfender, 1967; 

Felipini, 2005; Fernández-Gutierrez et al., 2010; Lieberman & Lichtenberg, 2005). Os plasmas 

frios são caracterizados pelo desequilíbrio térmico existente entre os elétrons e os íons. O gás 

sofre uma descarga (corona, barreira dielétrica, luminosa etc.), tornando os elétrons energizados 

e permitindo as colisões entre as moléculas que promovem a formação do plasma (Fernández 

& Thompson, 2012; Jiang et al., 2014; Thirumdas, Sarangapani & Annapure, 2014).  

 A descarga corona é gerada nos equipamentos de plasma por fortes campos elétricos 

associados aos fios de pequeno diâmetro, agulhas ou bordas afiadas presentes em um eletrodo. 

Há duas formas de descarga corona: negativa e positiva. A descarga negativa é iniciada quando 

o campo elétrico perto do fio é suficiente para ionizar o gás. Em voltagens perto do início da 

corona, aparecem apenas alguns pontos discretos. O aumento da voltagem é diretamente 

proporcional aos pontos formados, permitindo uma distribuição uniforme dentro do gerador de 

plasma. Os elétrons livres produzidos na ionização inicial do gás são acelerados para longe do 

fio no campo elétrico, permitindo colisões inelásticas com as moléculas de gás levando, por 

fim, à formação de elétrons secundários e espécies reativas. Na descarga positiva, o processo 

baseia-se nos mecanismos de ionização e de fotoionização, com um volume ativo maior do que 

na descarga negativa  (Chang, Lawless & Yamamoto, 1991; Chen & Davidson, 2003; Li et al., 

2004). 
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Figura 1 – Mecanismo de ionização do gás a partir da descarga corona (1a) e as principais 

espécies reativas constituintes do plasma (1b) 

 

 

Fonte: Adhesives & Sealants, 2016; Kasuga, 2016 

 

 A descarga de barreira dielétrica utiliza um elemento com resistência elétrica elevada 

para ocasionar a distribuição do fluxo de corrente. Esses sistemas normalmente utilizam uma 

ou duas camadas de dielétrico, podendo estar dispostos no equipamento de forma anular ou 

tubular. A geração do plasma é realizada entre os dois eletrodos posicionados separadamente. 

A elevação da temperatura é evitada pela densidade de carga livre do dielétrico que limita a 

queda de tensão através do gás (Abolmasov, Shirafuji & Tachibana, 2005; Fernández-Gutierrez 

et al., 2010; Massinis et al., 2003; Niemira, 2012).  

 A estrutura típica do plasma frio de descarga luminosa (Figura 2), por sua vez, inclui a 

bainha do cátodo (C), o brilho negativo (NG), o espaço escuro de Faraday (FDS), parede 

cilíndrica (W) e o brilho do ânodo (AG). Neste caso, os íons do plasma podem atingir a 

superfície do cátodo com alta energia (várias centenas de eV) e criar elétrons secundários 

lançados de volta para o plasma com energia similar. Perdendo sua energia em colisões elásticas 

e inelásticas com átomos neutros, esses elétrons secundários criam elétrons lentos, térmicos, 

íons e átomos excitados. Já os elétrons térmicos com baixa energia (uma fração de eV) são 

aquecidos em colisões com elétrons energéticos (Adams et al., 2016; Arslanbekov & Kolobov, 

2003; Blessington et al., 2009; Sakiyama, Graves & Stoffels, 2008). 
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Figura 2 – Representação do mecanismo de formação do plasma por descarga luminosa  

 

 

Fonte: Adams et al., 2016; Blessington et al., 2009 

  

 Os geradores de plasma podem ser operados à pressão atmosférica ou à baixa pressão 

(vácuo). Neste último caso, a câmara contendo a amostra selada é previamente evacuada a 

valores de pressão inferiores a 0,1 Torr. Nestes equipamentos, as taxas de colisões entre os 

elétrons e as demais moléculas (íons, radicais, partículas neutras etc.) são inferiores aos dos 

plasmas conduzidos à pressão atmosférica. As condições gerais de exposição da amostra ao 

plasma ocorre sob temperaturas amenas (30-60ºC), permitindo o tratamento de matrizes 

sensíveis ao calor como, por exemplo, alguns tipos de produtos alimentícios (Misra et al., 2011; 

Mok, Lee & Puligundla, 2015; Shintani et al., 2010). 

 Muitos parâmetros são determinantes na eficiência da tecnologia. Entre eles, destaca-se 

a composição e o fluxo do gás injetado ao sistema, bem como o tempo de condução do processo. 

No que se refere ao gás (ar atmosférico, O2, H2, N2, He, Ar), a principal influência observada 

se deve aos constituintes do plasma que será formado. O fluxo do gás e o tempo de processo, 

por sua vez, são diretamente responsáveis pela taxa de geração das espécies reativas presentes 

no plasma ao qual o alimento será exposto (Guo, Huang & Wang, 2015; Mir, Shah & Mir, 

2016; Pankaj et al., 2014).    

 A matriz alimentícia pode ser submetida ao plasma pelas formas direta ou indireta. No 

primeiro caso, há o contato direto entre as espécies de curto alcance geradas pelo plasma e a 

amostra, podendo ocorrer uma demasiada condução elétrica em tecidos de produtos cárneos ou 

de vegetais. Esta interação pode ocasionar mudanças no aroma, na textura e na aparência do 

produto. Na exposição indireta, a amostra é colocada a um ponto fisicamente afastado do 

plasma e somente espécies de longo alcance conseguem atingi-la. Nesta forma de 
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processamento, há uma maior flexibilidade no que diz respeito às formas e aos tamanhos dos 

produtos a serem tratados (Baier et al., 2014; Chirokov, Gutsol & Fridman, 2005; Fridman et 

al., 2006; Gadri et al., 2000; Laroussi, 2002; Niemira, 2012). A Figura 3 representa as formas 

de exposição da matriz alimentícia ao plasma frio.  

 

Figura 3 – Formas de exposição da matriz alimentícia ao plasma frio 

 

 

Fonte:  Almeida et al., 2015 

 

 Alguns trabalhos sobre a aplicação de plasma frio sobre alimentos de origem vegetal 

têm sido reportados na literatura. A estabilidade de polifenois presentes em suco de arônia 

exposto ao equipamento jato de plasma atmosférico foi avaliada. Os resultados mostraram o 

acréscimo de ácidos hidroxicinâmicos e uma redução de 23% no perfil de antocianinas nas 

amostras tratadas em comparação ao suco in natura. Este fato sugere que tais ácidos são mais 

estáveis ao processamento, ao passo que as antocianinas são rapidamente degradadas na 

presença de espécies reativas de oxigênio (Kovačević, et al., 2016; Patras et al., 2010; Simić et 

al., 2007). Um estudo realizado por Ma e Lan (2015) avaliou os efeitos da aplicação de plasma 

frio (30ºC / 3 minutos) e da pasteurização (85ºC / 30 minutos) sobre os compostos voláteis 

responsáveis pelo aroma do suco de tomate. A Cromatografia Gasosa com Espectro de Massa 

(Gas Chromatography - Mass Spectrometry (GC - MS)) mostrou que a qualidade do suco não 

foi afetada pelo tratamento com o plasma e que o conteúdo dos compostos trans-2-hexanal e n-

hexanal foram significamente superiores do que nas amostras processadas pelo calor. Baier et 

al. (2015) relataram que a resposta da ação do plasma pode estar diretamente relacionada com 

os pigmentos presentes em cada alimento. A análise de fluorescência mostrou que os teores de 

clorofila das amostras de maçã (‘Granny Smith’) e de pepino não foram afetados pelo processo. 
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Nas amostras de tomate e de cenouras observou-se o decréscimo de carotenoides, sugerindo 

que estes pigmentos são mais sensíveis à oxidação pelas espécies reativas presentes no plasma.  

 Na área de embalagens, esta tecnologia tem sido aplicada para aumentar a energia de 

superfície dos polímeros petroquímicos (polietileno, polipropileno, poliestireno) e 

biodegradáveis (ácido polilático). O mecanismo provável de sua ação se deve ao fato de que a 

luz ultravioleta e os elétrons livres promovem a quebra nas cadeias da superfície do material, 

introduzindo nela grupos funcionais que vão melhorar a aderência, bem como a sua capacidade 

de selagem e de impressão (Desmet et al., 2009; Donegan, Milosavljević & Dowling, 2013; 

Pankaj et al., 2014a; Pankaj et al., 2014b; Song et al., 2016).  

 Na panificação, a superfície de biscoitos salgados é normalmente pulverizada ou 

revestida com óleo vegetal. No momento da aplicação, algumas alterações indesejáveis podem 

ocorrer como uma refletância difusa e o excesso de gordura que permite a adesão dos biscoitos 

quando empilhados. Neste contexto, o tratamento com plasma pode ser uma alternativa de 

tratamento interessante, uma vez que o gás ionizado é capaz de alterar as camadas atômicas da 

superfície do material. Isto permite uma melhor área de difusão do óleo e promove uma melhor 

uniformidade no processo (Misra et al., 2014; Poll, Schladitz & Schreiter, 2001). 

 Estudos promissores da aplicação do plasma têm sido reportados para a inativação de 

patógenos em alimentos embalados. A formação de espécies reativas produzidas a partir do gás 

contido dentro da embalagem sugere que tais agentes promovem a quebra de ligações químicas, 

erosão e lesões na membrana celular, o que resultaria na inativação do microrganismo. Mesmo 

com o avanço relacionado à microbiologia, pesquisas também devem ser realizadas buscando 

avaliar as mudanças nutricionais, químicas e sensoriais que o processamento por plasma 

promove sobre as diversas matrizes alimentícias antes de ser adotado pela indústria (Dobrynin 

et al., 2009; Fernández & Thompson, 2012; Stratakos & Koidis, 2015).  

  O grupo de pesquisa do Laboratório de Biotecnologia (LABIOTEC) do Departamento 

de Tecnologia de Alimentos (DETAL/UFC) vem estudando com sucesso a aplicação de 

tratamentos não-térmicos à sucos de frutas (Fonteles et al., 2012; Gomes et al., 2017; Silva et 

al., 2015). Os trabalhos realizados em suco de laranja prebiótico submetido ao plasma de 

pressão atmosférica por descarga de barreira dielétrica mostraram resultados satisfatórios para 

a aplicação dessa tecnologia sobre a qualidade do produto (Almeida et al., 2015; Alves Filho et 

al., 2016). Diante do exposto, o foco deste grupo está centrado em avaliar a qualidade do suco 

de seriguela submetido a um gerador de plasma frio por descarga luminosa.   



27 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 Avaliar a aplicação de uma tecnologia emergente de processamento não-térmico sobre 

as características nutricionais e de qualidade do suco obtido da seriguela (Spondias purpurea, 

L.), uma fruta típica da região nordeste do Brasil. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Mensurar os parâmetros físico-químicos pH e Cor do suco de seriguela submetido ao 

tratamento por plasma frio;    

 Avaliar os efeitos causados da tecnologia estudada sobre os constituintes bioativos 

presentes no suco através das análises de carotenoides totais, β-caroteno, precursores da 

vitamina A e licopeno; 

 Quantificar o potencial antioxidante nas amostras de suco pós-plasma; 

 Determinar o percentual relativo das vitaminas tiamina, niacina e piridoxina; 

 Avaliar a capacidade do tratamento por plasma em reter o ácido ascórbico; 

 Verificar a eficiência do processamento na inativação das enzimas peroxidase e 

polifenoloxidase.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Preparo do suco de seriguela 

 

 O suco de seriguela foi preparado a partir da polpa da fruta congelada (KIPOLPA®), 

não pasteurizada e sem a adição de conservantes obtida no comércio de Fortaleza - CE. A 

proporção 1 : 2 (polpa : água) foi usada de acordo com o prescrito pelo fabricante no rótulo. 

 

4.2 Processamento por plasma frio 

 

O processamento foi realizado no Núcleo de Análise e Desenvolvimento de Processos 

(NADP) do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará 

(DEQ/UFC). 

O planejamento experimental Composto Central (DCC, 22) - Tabela 1 - foi utilizado 

para otimizar as condições de processo. Para cada ensaio, o suco (item 4.1) foi transferido para 

2 tubos de plástico tipo Falcon de 50 mL. Para o preenchimento de cada tubo, uma alíquota de 

40 mL foi utilizada. Desse modo, obteve-se um volume de 80 mL de suco processado para cada 

ponto do DCC. Os tubos foram então fechados com suas respectivas tampas e cada par foi 

acondicionado dentro de um saco de polietileno para a realização de uma selagem a vácuo 

(Conceito vácuo, Brasil). Esta etapa fez-se necessária para evitar a perda da amostra, bem como 

para garantir a formação de vácuo necessário em geradores de plasma configurados para 

trabalhar a baixa pressão, como o gerador utilizado neste trabalho. Por fim, as amostras foram 

submetidas ao gerador de plasma frio.  

O processamento foi realizado em um gerador de plasma frio de descarga luminosa 

modelo Venus PE-50 (ETCH, Estados Unidos) (Figura 4) composto por um eletrodo horizontal  

(4,5"W x 6"D + 2,5"C), uma fonte de alimentação de 50 KHz (continuamente variável com 

uma rede de correspondência automática), uma bomba de vácuo modelo 5CFM com 2 estágios 

diretos e uma câmara de alumínio (5,5”W x 7” D x 3,5”H). O equipamento é ainda equipado 

com válvulas de gás computadorizadas altamente precisas e repetíveis para o controle da taxa 

de fluxo do gás injetado. O sistema é totalmente automatizado e controlado pelo software 

Plasma Etch, Inc. fornecido pelo fabricante. Os parâmetros estudados foram o fluxo do gás 

nitrogênio (10 - 30 L/min) e o tempo de processo (5 - 15 minutos). A potência do equipamento 
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foi mantida a 80W. O suco não submetido ao tratamento, por sua vez, foi adotado como amostra 

de referência (controle).  

 
Figura 4 – Gerador de plasma frio utilizado para o processamento do suco de seriguela. No 
detalhe, plasma formado a partir da ionização do gás nitrogênio 
 

 

 

Tabela 1 – Matriz do planejamento experimental composto central (DCC - 22) para a 
otimização das condições de processamento do suco de seriguela no plasma 

Ensaio Tempo1 Fluxo2  
1 5 10 
2 5 30 
3 15 10 
4 15 30 
5 5 20 
6 15 20 
7 10 10 
8 10 30 

9 (C) 10 20 
10 (C) 10 20 
11 (C) 10 20 

1: Tempo (minuto); 2: Fluxo (L/min). C: Ponto Central.  

 

4.3 Análises físico-químicas 

 

4.3.1 Potencial hidrogeniônico (pH)  

 

 As leituras do pH das amostras tratadas, bem como do controle, foram realizadas com o 

auxílio de um potenciômetro (Adamo), o qual foi previamente calibrado com soluções tampão 

de pH 4 e pH 7 (Gurol et al., 2012, adaptada).  
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4.3.2 Cor 

 

 A mensuração da cor foi efetuada segundo a metodologia adaptada de Yong et al. 

(2015). O colorímetro CR300 (Konica Minolta, Japão) foi utilizado nos experimentos. A 

calibração do equipamento foi realizada através do iluminante padrão D65. A leitura das 

amostras de suco foi realizada através de uma área de visualização de 8 mm. Os parâmetros 

colorimétricos foram avaliados de acordo com o sistema de cores CIELab. Os valores de 

Luminosidade (L*), Coordenada vermelho-verde (a*) e Coordenada amarelo-azul (b*) foram 

determinados através de leitura direta. Os valores numéricos de L*, a* e b* foram convertidos 

em Diferença total da cor (ΔE), Índice de saturação (ΔC) e Ângulo de tonalidade (hº) de acordo 

com as Equações 1-3, respectivamente: 

                      ∆� = √ �∗ + ∗ + ∗                                                                                                (1) 

 ∆� =  √ ∗  +  ∗ −  √ ∗  +  ∗                                                                                    (2) 

 �° = �−  ∗ ∗⁄                                                                                                                    (3) 

                                                             

4.3.3 Pigmentos  

 

4.3.3.1 Precursores da vitamina A, carotenoides totais, β - caroteno e licopeno 

 

 Os ensaios foram conduzidos de acordo com o procedimento relatado por Rizzolo e 

Polesello (1992) e Fernandes et al. (2015). Alíquotas de 1 mL de suco foram homogeneizadas 

com 6 mL de água destilada em vortex orbital. Logo após foi adicionado 1 mL de solução de 

Hidróxido de Sódio (NaOH) 0,50 M e a mistura incubada em banho termostático a 70ºC/30 

min. As amostras foram então colocadas em banho de gelo (2 min) seguida da adição de 5 mL 

de hexano. Para permitir a máxima extração das moléculas de interesse, foi necessário aplicar 

vigorosa agitação em vortex (30 seg) seguido de repouso (10 min). Em seguida, as amostras 

foram centrifugadas a 11627g/25ºC/5 min.  
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 As amostras foram então transferidas para cubetas de quartzo (1 mL) e as leituras 

realizadas em espectrofotômetro Evolution 201 (Thermo Fisher Scientific™, Estados Unidos) 

a 325, 452, 475 e 502 nm para precursores da vitamina A, carotenoides totais, β-caroteno e 

licopeno, respectivamente. O hexano foi utilizado como o branco do equipamento. Os 

resultados foram expressos em Porcentagem Relativa (% RLT) de acordo com a Equação 4: 

 % =  | ∗                                                                                                (4)                                                                                            

 

Onde:  

 

 = absorbância da amostra submetida ao plasma; 

 = absorbância da amostra controle.   

 

4.3.4 Determinação de compostos antioxidantes 

 

4.3.4.1 Compostos fenólicos totais 

  

 A análise foi realizada em placa de microtitulação de 96 poços, onde 10 µL da amostra 

(diluída 1:10 em água destilada) foi misturada com 200 µL do reagente Folin - Ciocalteau 

(diluído 1:10 em água destilada). A reação ocorreu por 3 min quando 100 µL de Carbonato de 

Sódio (Na2CO3) 20% (m / v) foram adicionados para interrompê-la. A absorbância foi então 

lida a 765 nm em espectrofotômetro ELISA EpochTM (Biotek, Estados Unidos). Uma curva 

padrão foi construída com o ácido gálico. O resultado foi expresso em mg ácido gálico/mL suco 

(Almeida et al., 2015; Folin & Ciocalteu, 1927, com modificações). 

 

4.3.4.2 Determinação da atividade antioxidante total pelo método ABTS 

 

 A análise da atividade antioxidante total foi baseada na captura do radical 3-

etilbenzotiazolina-6-ácidosulfônico (ABTS•+) pelos antioxidantes presentes no suco de 

seriguela. O radical ABTS•+ foi preparado pela reação de 10 mL da solução ABTS (7 mM, em 

água destilada) com 176 µL de persulfato de potássio (140 mM, em água destilada). O radical 

foi armazenado em frasco âmbar e deixado em repouso por 16 horas antes da realização dos 



32 

 

experimentos. O radical foi então diluído em álcool etílico a uma absorbância de 0,7 ± 0,02 a 

734 nm. O experimento foi conduzido em tubos de ensaio, onde ocorreu a reação entre 15 µL 

de amostra com 1500 µL do radical ABTS•+. Após 6 minutos, realizou-se a leitura em 

espectrofotômetro (Biospectro, Alemanha). O álcool etílico foi utilizado como o branco do 

equipamento. Uma curva de calibração foi construída com o Trolox (100 - 2000 μM) e o 

resultado expresso em µM Trolox/mL suco (Miller et al., 1993; Rufino et al., 2010, 

modificada). 

 

4.3.4.3 Determinação da atividade antioxidante total pelo método DPPH 

 

 A análise da atividade antioxidante total foi baseada na captura do radical 2, 2-difenil- 

1-picril-hidrazil (DPPH•) pelos antioxidantes presentes no suco de seriguela. O radical DPPH• 

(0,06 mM, em álcool etílico) foi preparado no momento da análise. O experimento foi realizado 

em cubetas de quartzo (2 mL), onde ocorreu a reação entre 60 µL de amostra (diluída 1:10, em 

água destilada) com 1200 µL do radical DPPH. O espectrofotômetro Evolution 201 foi utilizado 

no qual acompanhou-se a cinética de decaimento a cada minuto ao tempo total de 15 minutos 

de reação. As leituras de absorbância foram realizadas a 515 nm. O álcool etílico foi utilizado 

como o branco do equipamento (Almeida et al., 2015; Brand-Williams, Cuvelier, & Berset, 

1995, modificada). Os resultados foram obtidos a partir da Equação 5:  

 � �  � �   µ  /  =  ∗ | ∗                        (5) 

  

Onde: 

  = constante obtida para cada ponto do DCC; 

 = concentração de Trolox (1000 μM) utilizada no experimento;  = constante obtida para o Trolox após 15 minutos de reação;  = diluição. 
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4.3.5 Vitaminas hidrossolúveis 

  

4.3.5.1 Vitaminas do Complexo B 

  

 As vitaminas tiamina (B1), niacina (B3) e piridoxina (B6) foram extraídas do suco de 

seriguela segundo a metodologia proposta por Rizzolo e Polesello (1992), Jedlička e Klimeš 

(2005) e Fernandes et al. (2015). O modo de extração foi semelhante ao descrito no subitem 

4.3.3.1, exceto pela substituição do NaOH 0,50 M por Ácido Sulfúrico (H2SO4) 0,25 M. Após 

o banho de gelo, as amostras foram filtradas em papel de filtro Whatman nº 1 e lidas em 

espectrofotômetro Evolution 201. As leituras foram realizadas em cubetas de quartzo (1 mL) a 

254, 265 e 716 nm para as vitaminas B1, B3 e B6, respectivamente. A água destilada foi utilizada 

como o branco do equipamento. Os resultados foram obtidos pela Equação 4 (subitem 4.3.3.1). 

 

4.3.5.2 Vitamina C 

 

 A quantificação de ácido ascórbico (vitamina C) presente nas amostras foi realizada de 

acordo com a metodologia de Solorzano-Móran et al. (2015). O volume de 200 µL de amostra 

foi misturado a 800 µL de ácido tricloroacético (TCA) 10% (m / v) onde se seguiu para o banho 

de gelo por 5 minutos. Decorrido o tempo de extração, as amostras foram centrifugadas 

(4000g/4ºC/5 min). O volume de 500 µL de sobrenadante foi diluído em 2000 µL de água MiliQ 

e adicionado 200 µL do reagente Folin-Ciocalteau (diluído 1:10 em água MiliQ). As amostras 

foram então deixadas em repouso por 10 minutos e, posteriormente, a leitura da absorbância foi 

realizada a 760 nm em ELISA EpochTM. Uma curva padrão foi obtida com o ácido ascórbico e 

o resultado expresso em mg ácido ascórbico/100mL suco. 

 

4.3.6 Enzimas 

 

 A extração e a determinação da atividade de peroxidase e polifenoloxidase seguiram as 

metodologias descritas por Wissemann e Lee (1980), Matsuno e Uritani (1972) e Fonteles et al. 

(2012), com modificações. 
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4.3.6.1 Extração  

 

 A extração foi realizada utilizando 5 mL de suco e a mesma proporção de tampão fosfato 

de potássio 0,05 M pH 7, contendo polivinilpirrolidona (PVP) 1% (m/v). As amostras foram 

submetidas à centrifugação (10730g/30min/4ºC, 6K15 Sigma®, Estados Unidos) e o 

sobrenadante foi utilizado para a determinação da atividade enzimática. 

 

4.3.6.2 Determinação da atividade de peroxidase 

 

 O ensaio foi realizado em placa de microtitulação de 96 poços. Uma alíquota de 75 µL 

do centrifugado foi misturado a 137,5 µL de tampão fosfato-citrato 0,1 M pH 5, contendo 1% 

(v/v) de Guaiacol. Para iniciar a reação, 10 µL de Peróxido de Hidrogênio (H2O2) 3,75% (v/v) 

foi adicionado e a placa agitada por 5 seg. Após 5 min de reação a 30ºC, 25 µL de Bissulfito de 

sódio (NaHSO3) 30% (m/v) foi adicionado para interrompê-la. A placa foi novamente agitada 

e lida a 470 nm em espectrofotômetro ELISA EpochTM. 

 

4.3.6.3 Determinação da atividade de polifenoloxidase 

 

 A determinação da atividade de polifenoloxidase foi realizada em tubos de ensaio com 

a mistura de 150 µL do extrato e 925 µL de tampão fosfato 0,1 M pH 6 contendo Catecol 0,1 

M. A mistura foi incubada em banho-maria a 30ºC/30 min. O volume de 400 µL de Ácido 

Perclórico 2 N foi utilizado para interromper a reação. Uma alíquota de 200 µL foi transferida 

para uma microplaca e a absorbância da amostra foi lida a 395 nm em espectrofotômetro ELISA 

EpochTM.  

 

4.3.6.4 Expressão dos resultados da atividade enzimática 

 

 Para as enzimas avaliadas, uma unidade de atividade enzimática (1 UEA) foi definida 

como sendo a quantidade de enzima necessária para provocar a alteração de 0,001 na 

absorbância por minuto. Os resultados foram reportados como Atividade Residual (%AR) de 

acordo com a Equação 6: 
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 % =  | ∗                                                                                                          (6)                                                                                            

 

Onde: 

 

 = atividade residual da amostra submetida ao plasma; 

 = atividade residual da amostra controle.  

 

4.4 Análise estatística 

 

 O planejamento experimental composto central (DCC - 22) foi avaliado com o auxílio 

do softaware Statistica v. 10 (Statsoft), em que a análise de variância (ANOVA) e o Teste de 

Fisher determinaram a significância do modelo matemático com intervalo de confiança de 95%. 

Os resultados em que o modelo matemático não foi significativo foram analisados pelo teste de 

Tukey ao nível de significância de 5%. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 pH 

 

 A avaliação do pH é um fator de potencial relevância, uma vez que afeta diretamente as 

condições de processamento às quais as matrizes alimentares devem ser submetidas para que 

sejam capazes de gerar produtos de qualidade e seguros aos consumidores (Ma et al., 2015). Os 

resultados obtidos para o pH estão apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Matriz do planejamento DCC - 22 e resultados obtidos para o pH do suco de 
seriguela submetido ao plasma frio 
 

Tempo1 Fluxo2 Ensaio pH 
- - Controle 2,85 ± 0,01 
5 10 1 2,79 ± 0,01 
5 30 2 2,82 ± 0,01 
15 10 3 2,82 ± 0,01 
15 30 4 2,77 ± 0,01 
5 20 5 2,77 ± 0,00 
15 20 6 2,76 ± 0,01 
10 10 7 2,76 ± 0,00 
10 30 8 2,74 ± 0,01 
10 20 9 2,74 ± 0,00 
10 20 10 2,74 ± 0,01 
10 20 11 2,73 ± 0,01 

1: Tempo (minuto); 2: Fluxo (L/min). 

 

 A superfície de resposta foi utilizada para avaliar os resultados obtidos para o potencial 

hidrogeniônico, dado que a análise de variância indicou haver significância estatística do 

modelo matemático a 95% de confiança. O decréscimo do pH foi observado em todos os pontos 

do planejamento. O diagrama de pareto (Figura 5) representa os efeitos das variáveis 

independentes sobre a variável resposta. 
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Figura 5 – Diagrama de pareto para o efeito do processamento por plasma sobre o pH do suco 
de seriguela 
 

 

 

 Através do diagrama de pareto ficou evidenciado que os efeitos quadráticos do tempo e 

do fluxo exerceram influência significativa positiva. A interação linear entre as variáveis 

independentes exerceu influência significativa negativa. O modelo de regressão obtido para 

predizer o potencial hidrogeniônico em função das variáveis independentes encontra-se 

representado na Equação 7: 

 = , − , + , 2 − , + , 2 − ,                               (7) 

 

Onde:  

 

 = Potencial hidrogeniônico (pH); 

 = Tempo (min); 

 = Fluxo (L/min). 

 

 De acordo com o mostrado na Tabela 3, o valor de Fcalculado (22,78) para o modelo 

estatístico apresentou resultado superior ao Ftabelado (5,05) ao nível de 95% de confiança. Desse 

modo, o modelo se ajusta aos dados experimentais (R2 = 0,95).   
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Tabela 3 – Análise de variância para o potencial hidrogeniônico  

Fonte de variação 
Soma de 

quadrados 
Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

Fcalc 

Regressão 0,009422 5 0,0018 22,78 
Resíduos 0,000396 5 0,000079  

Total 0,009818 10   
 

 A superfície de resposta gerada (Figura 6) apresentou um ponto ótimo mínimo para o 

pH (2,73) do suco de seriguela exposto ao plasma. Os valores críticos obtidos foram tempo de 

processo em 10,58 minutos e fluxo de gás nitrogênio de 21,78 L/min. No entanto, a variação 

observada entre as amostras controle e tratadas foi muito baixa (0,12), o que não prejudicaria a 

aceitabilidade do suco por parte do consumidor. 

 

Figura 6 – Gráfico de superfície de resposta para o efeito do processamento por plasma sobre 
o pH do suco de seriguela  
 

 

 

 A redução do pH em matrizes alimentares submetidas à aplicação de plasma está 

relatada na literatura científica, estando de acordo com o encontrado nesse trabalho. Almeida 

et al. (2015) avaliaram o efeito da ação do plasma atmosférico de barreira dielétrica sobre o pH 

de suco de laranja prebiótico. Os autores observaram redução significativa (p < 0,05) entre os 

valores obtidos para o suco in natura e para a amostra tratada (4,43 ± 0,00 e 3,90 ± 0,01, 

respectivamente) após 60 segundos de tratamento. A pesquisa realizada por Bußler et al. (2015) 
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com grão de ervilha expôs o decaimento do pH das amostras de 8,4 para 7,6 após 10 minutos 

de processo em um gerador de plasma similar ao usado no artigo anterior. Segat et al. (2015) 

também reportaram o decréscimo do pH em seus experimentos com isolado proteico de soro. 

As amostras diferiram estatisticamente (p < 0,05) do controle com uma variação de 0,4 após 60 

minutos de exposição ao plasma operado sob pressão atmosférica. 

 O decréscimo do pH em matrizes alimentares após a injeção de plasma pode ser 

atribuído à formação de espécies reativas de nitrogênio (NO, NOx etc) (Bußler et al., 2015; 

Laroussi & Leipold, 2004). Sabe-se que moléculas de água (H2O) são capazes de reagir com 

moléculas de peróxido de hidrogênio (H2O2), nos quais íons livres de hidrônio (H3O+) são 

produzidos. Esses componentes reagem com as espécies reativas – NO, NOx – levando, por 

fim, à geração de compostos nítricos (ácido nitroso (HNO2) e ácido nítrico (HNO3)). Desse 

modo, pode-se explicar a tendência ácida que alimentos não tamponados podem sofrer quando 

submetidos ao tratamento por plasma frio (Segat et al., 2015; Traylor et al., 2011).  

 

5.2 Cor  

 

Entre os parâmetros sensoriais, a cor está entre os atributos que mais exerce influência 

sobre o consumidor, principalmente na sua intenção de compra (Wadhwani & McMahon, 

2012). Desse modo, achou-se interessante avaliar os parâmetros colorimétricos do suco de 

seriguela submetido ao plasma frio. Os resultados (Tabela 4) foram avaliados pelo Teste de 

Tukey (p < 0,05), uma vez que a ANOVA e o Teste de F mostraram que o modelo matemático 

não foi significativo a 95% de confiança.  

 A luminosidade (L*) representa a quantidade de luz refletida a partir da amostra com 

valores variando de 0 (preto) a 100 (branco) (Mishra, Gautam, & Sharma, 2013; Sulieman et 

al., 2005). Para o suco de seriguela, L* diferiu da amostra controle (suco in natura) em todos os 

ensaios avaliados. Os maiores valores (ensaios 7, 9, 10 e 11) foram obtidos quando o suco foi 

submetido a 10 minutos de processamento no plasma ao fluxo de gás entre 10 - 20 L/min.    

O parâmetro a* estuda a mudança da coordenada cromática que corresponde do 

vermelho (a+) ao verde (a-) (Li, 2003). O ensaio 5 não diferiu (p < 0,05) do suco de seriguela in 

natura. Cabe ressaltar que houve o deslocamento da coordenada para a+ para os demais ensaios. 

Este fato mostra que a aplicação da tecnologia resultou em um suco com a maior saturação da 

cor vermelha. 
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 O parâmetro b*, por sua vez, reflete a mudança da coordenada cromática que varia do 

amarelo (b+) ao azul (b-) (Li, 2003). Os resultados dos ensaios 1 e 6 não diferiram do obtido 

para a amostra controle. O deslocamento da coordenada para o eixo b+ foi observado para os 

tratamentos 2, 4, 7, 8, 9, 10 e 11, mostrando que houve uma boa manutenção da cor 

característica do suco de seriguela pós-plasma.      

 A variação na intensidade dos cromas (a* e b*) das amostras pós-plasma comparadas à 

amostra controle é representada pelo índice de saturação (ΔC) (Fonteles et al., 2012). Os 

maiores níveis encontrados para esse parâmetro coincidiram com aqueles obtidos para a 

luminosidade. No entanto, bons resultados também foram observados para ΔC quando o fluxo 

do nitrogênio foi elevado ao nível de 30 L/min, mas a um tempo não superior a 10 minutos 

(ensaios 2 e 8). Tal fato entra em concordância com os resultados encontrados para ΔE, uma 

vez que a condução do processo ao maior tempo estudado, independente do fluxo de gás, foi 

diretamente responsável pela redução da variação da cor na matriz alimentícia em estudo. 

 Para o ângulo de tonalidade (h°), foi observado que todos os tratamentos diferiram (p < 

0,05) do suco não processado. Houve um decréscimo nos valores desse parâmetro, onde os 

ensaios 7, 9, 10 e 11 mostraram maior proximidade ao ângulo de 90°, ou seja, a maior 

correspondência à coloração amarela. Por fim, os melhores resultados dos parâmetros 

colorimétricos para o suco de seriguela exposto ao plasma foram obtidos quando o tempo de 

processo foi mantido em 10 minutos ao fluxo de gás entre 10 - 20 L/min. 
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Tabela 4 – Influência do processamento por plasma frio sobre os parâmetros colorimétricos do suco de seriguela 
  

Ensaio Tempo1  
 

Fluxo2  
 

L* a* b* ΔC ΔE hº 

Controle - - 62,82 ± 0,01e -2,54 ± 0,01c 31,77 ± 0,05h - - 94,56 ± 0,02b 

1 5 10 62,88 ± 0,01i -2,35 ± 0,01b  31,79 ± 0,06h - 0,06 ± 0,06d  0,06 ± 0,02g 94,24 ± 0,00c 

2 5 30 63,26 ± 0,03c -2,21 ± 0,03g 32,44 ± 0,02e 0,61 ± 0,02g 0,69 ± 0,05b 93,88 ± 0,03f 

3 15 10 62,90 ± 0,02i -2,19 ± 0,03g 31,60 ± 0,04b - 0,20 ± 0,07e - 0,01 ± 0,04eg 93,94 ± 0,03f 

4 15 30 62,68 ± 0,01g -2,09 ± 0,02f 32,20 ± 0,04ª 0,36 ± 0,04b 0,06 ± 0,03g 93,69 ± 0,04g 

5 5 20 63,21 ± 0,02d -2,57 ± 0,03c 31,44 ± 0,12c - 0,38 ± 0,12f 0,21 ± 0,04d 94,66 ± 0,04a 

6 15 20 62,74 ± 0,02f -2,16 ± 0,00g 31,75 ± 0,08h 0,15 ± 0,04c - 0,08 ± 0,03e 93,89 ± 0,02f 

7 10 10 63,41 ± 0,01ª -1,67 ± 0,02ª 32,59 ± 0,01fg 0,74 ± 0,01hi 0,87 ± 0,03f 92,93 ± 0,03d 

8 10 30 62,87 ± 0,01i -2,03 ± 0,03d 32,49 ± 0,04eg 0,66 ± 0,04gi 0,36 ± 0,05c 93,57 ± 0,05e 

9 10 20 63,46 ± 0,01h -2,08 ±0,02ef 32,74 ± 0,01d 0,91 ± 0,02ª 1,00 ± 0,03ª 93,64 ± 0,04g 

10 10 20 63,35 ± 0,00b -2,03 ±0,02de 32,66 ± 0,03df 0,74 ± 0,04hi 0,87 ± 0,02f 93,54 ± 0,04e 

11 10 20 63,45 ± 0,02h -2,05 ±0,04def 32,56 ± 0,03fg 0,77 ± 0,02h 0,91 ± 0,06f 93,65 ± 0,03g 

1: Tempo (minuto); 2: Fluxo (L/min); L* (Luminosidade); a* (coordenada vermelho - verde); b* (coordenada amarelo - azul); h° (ângulo de tonalidade); 
ΔC (índice de saturação); ΔE (variação total da cor). Valores são média ± desvio. Valores com letras minúsculas iguais indicam que as amostras não 
diferem entre si pelo Teste de Tukey (p < 0,05). 
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 Um trabalho realizado com suco de romã submetido ao jato de plasma atmosférico 

(Argônio, 99.99%) reportou que os parâmetros colorimétricos a*, b* e C* não se alteraram com 

os tempos de processo estudados (3, 5 e 7 minutos), mas apresentaram valores menores quando 

comparados à amostra controle  (Kovačević, et al., 2016). 

 O dispositivo de plasma ativado por água (Argônio, 98% e O2, 2%) foi utilizado para o 

tratamento de morangos frescos. Os resultados mostraram não ter havido influência dos 

compostos ionizantes sobre os parâmetros L*, a*, b* e ΔE para os tempos de processo entre 5 - 

15 minutos, em relação às amostras não tratadas (Ma et al., 2015).  

 Um estudo com produtos de origem vegetal submetidos ao sistema de plasma de pressão 

atmosférica avaliou o efeito do tempo de processo (0 - 10 minutos) e da aplicação de voltagens 

entre 3,95 - 12,83 kV sobre os parâmetros colorimétricos (L*, a*, b*, ΔE, hº e C*). No que confere 

às amostras de cenoura e de tomate, não foi encontrado qualquer efeito da aplicação do plasma 

sobre a cor, segundo o teste de Tukey ao nível de 5% de significância. Para a amostra de alface, 

o tratamento conduzido a 11,45 kV / 7 minutos alterou o hº de 64,13 ± 2,19 para 69,71 ± 1,6 

(Bermúdez-Aguirre et al., 2013). 

 A presença de substâncias termolábeis em erva e especiarias impulsionou o estudo 

dessas matrizes em plasma frio com descarga por micro-ondas (2,45 GHz). Os resultados 

mostraram não ter havido influência na cor de sementes de pimenta preta. Uma diferença no 

parâmetro ΔE na amostra de orégano foi atribuída pela redução no valor do parâmetro b*. A 

redução da coloração vermelha característica do condimento páprica foi sugerida pela 

ocorrência da oxidação dos carotenoides pelos compostos reativos do nitrogênio (RNS). Cabe 

destacar que a área superficial de contato não foi igual para as amostras (páprica > orégano > 

pimenta preta), o qual pode estar diretamente relacionado à maior ou menor influência da ação 

do plasma sobre o alimento (Hertwig et al., 2015). 

 Um estudo dos parâmetros colorimétricos do leite submetido a 20 minutos de exposição 

ao sistema de plasma a pressão atmosférica (9 kV) mostrou que L*, a* e b* não sofreram 

quaisquer influências (p < 0,05) quando foram comparados ao alimento não processado. Os 

autores reportaram ainda uma ΔE final de 0,52, os quais consideram que o tratamento aplicado 

resultou em nenhuma ou pouca diferença perceptível da cor nas amostras de leite tratadas 

(Gurol et al., 2012). 

  



43 

 

 As diferenças observadas entre os resultados encontrados nesse trabalho com os 

reportados na literatura científica estão diretamente relacionadas com a complexidade das 

matrizes alimentícias tratadas e a diversidade das configurações dos geradores de plasma. As 

características organoléticas (cor, sabor e aroma) podem ter um significado notável em uma 

matriz alimentar e não apresentar qualquer alteração em outra havendo, ainda, a necessidade de 

mais estudos que elucidem esses fenômenos (Niemira, 2012). Com relação à cor, o parâmetro 

ΔE é analiticamente classificado em muito distinto (ΔE > 3,0), distinto (1,5 < ΔE < 3,0) ou 

pouco distinto (ΔE < 1,5) (Ma et al., 2015; Tiwari et al., 2008). Os resultados encontrados no 

presente estudo se encaixam na terceira definição. A diferença obtida entre as amostras 

processadas e o suco in natura foi, de um modo geral, devido ao acréscimo dos valores de L*, 

a* e b*. Mesmo que pouco pronunciado, o plasma afetou positivamente as características 

colorimétricas do suco de seriguela, resultando em um suco de boa qualidade para o consumidor 

no tocante à cor.   

 

5.3 Pigmentos 

 

 A manutenção dos compostos bioativos ao final de um processamento tem se tornado 

um desafio para a Tecnologia de Alimentos. No caso dos carotenoides, as perdas mais 

significativas são observadas após a exposição das matrizes alimentares à luz, oxigênio, calor 

e íons metálicos durante o processo e/ou armazenamento (Kopec & Cooperstone, 2012; Shen 

et al., 2014). Diante do exposto, achou-se interessante avaliar os efeitos causados da aplicação 

do plasma frio sobre os compostos carotenoides presentes no suco de seriguela. Os resultados 

obtidos estão apresentados na Tabela 5.    

 A superfície de resposta foi utilizada para avaliar os resultados de carotenoides totais e 

β-caroteno, uma vez que a ANOVA e o Teste de F mostraram que o modelo matemático foi 

significativo a 95% de confiança. Os resultados de precursores da vitamina A e de licopeno, 

por sua vez, foram analisados pelo Teste de Tukey (p < 0,05), dado que a análise de variância 

e o Teste de Fisher mostraram que o modelo matemático não foi significativo a 95% de 

confiança. 
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Tabela 5 – Porcentagens relativas dos pigmentos carotenoides totais, β-caroteno, precursores da vitamina A e licopeno obtidos do suco de seriguela 
submetido ao plasma frio  

Ensaio Tempatura1 Fluxo2 CT3 β - CRT4 PVA5 LCP6  

Controle - - 100 ± 0,00 100 ± 0,00 100 ± 0,00de 100 ± 0,00e  

1 5 10 109,79 ± 5,24 118,49 ± 1,15 117,66 ± 2,09bc 107,58 ± 4,82be  

2 5 30 86,41 ± 3,42 102,11 ± 4,70 94,73 ± 7,89de 99,77 ± 1,43e 

3 15 10 109,47 ± 1,64 124,27 ± 2,08 124,81 ± 3,81b  132,41 ± 2,48d 

4 15 30 92,73 ± 2,85 104,23 ± 4,98 93,48 ± 0,21e  104,36 ± 4,59e 

5 5 20 113,11 ± 2,38 117,14 ± 7,52 107,26 ± 5,84cd 129,42 ± 5,53cd 

6 15 20 102,68 ± 8,32 110,98 ± 4,36  99,62 ± 4,88de  119,08 ± 0,39bc 

7 10 10 132,54 ± 2,85 151,05 ± 3,18 149,49 ± 0,94a 157,93 ± 4,82a 

8 10 30 90,04 ± 6,16 104,81 ± 1,45  91,47 ± 4,54e  106,20 ± 0,68e 

9 10 20 125,59 ± 4,57 125,43 ± 1,73 93,48 ± 5,47e  131,49 ± 4,43d 

10 10 20 124,64 ± 8,22 125,81 ± 7,22 92,23 ± 3,61e  130,11 ± 1,43cd  

11 10 20 126,69 ± 8,07 126,20 ± 6,57  93,85 ± 6,40e 132,41 ± 7,67d 

1: Tempo (minuto); 2: Fluxo (L/min); 3: CT (carotenoides totais); 4: β - CRT (β - Caroteno); 5: PVA (precursores da vitamina A); 6: LCP (Licopeno); 3, 4, 5, 
6: % RLT (Porcentagem Relativa). Valores são média ± desvio. Valores com letras minúsculas iguais indicam que as amostras não diferem entre si pelo Teste 
de Tukey (p < 0,05). 
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 O ensaio 7 apresentou o maior percentual relativo de carotenoides totais (132,54 ± 2,85). 

Cabe destacar ainda que resultados satisfatórios foram encontrados nos pontos centrais, 

indicando que a região ótima esteja entre o fluxo de 10 - 20 L/min ao tempo de processo 

próximo de 10 minutos. No entanto, ao aplicar o maior fluxo de gás nitrogênio, foi observada 

a perda dos carotenoides, independente do tempo estudado.   

 Para determinar quais os valores críticos, ou seja, aqueles que maximizam a 

concentração de carotenoides totais no suco de seriguela, primeiro foram avaliados os efeitos 

das variáveis independentes sobre a variável resposta (Figura 7). 

  

Figura 7 – Diagrama de pareto para o efeito do processamento por plasma sobre a porcentagem 
relativa de carotenoides totais   
 

 

 Através do diagrama de pareto ficou evidenciado que o efeito linear do fluxo e o efeito 

quadrático do tempo exerceram influência significativa negativa sobre os carotenoides totais.    

 O modelo de regressão obtido para predizer a porcentagem relativa de carotenoides 

totais em função das variáveis independentes encontra-se representado na Equação 8:  

 Z = , + , � - , �2 + , y - , y2 + , �y                                                (8) 

 

Onde:  

 

 = Porcentagem relativa de carotenoides totais (%RLT); 

 = Tempo (min); 
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 = Fluxo (L/min). 

 

 De acordo com a análise de variância (Tabela 6), o valor de Fcalculado (9,10) para o modelo 

estatístico apresentou resultado superior ao Ftabelado (5,05) ao nível de 95% de confiança. Desse 

modo, o modelo se ajusta aos dados experimentais (R2 = 0,90).   

 

Tabela 6 – Análise de variância para a porcentagem relativa de carotenoides totais 

 
 A superfície de resposta (Figura 8) apresentou uma região ótima bem delimitada e os 

valores que maximizam a concentração de carotenoides totais (128,66%) no suco de seriguela 

tratados por plasma puderam ser obtidos. Os valores críticos do modelo matemático foram a 

aplicação de 9,69 minutos para o tempo de processo a um fluxo de gás nitrogênio de 13,78 

L/min.  

 
Figura 8 – Gráfico de superfície de resposta para o efeito do processamento por plasma sobre 
a porcentagem relativa de carotenoides totais 
 

                

  As frutas de coloração amarelo-alaranjado são fontes de β-caroteno, o principal 

representante da provitamina A (Fernández-García et al., 2012; Sricharoen et al., 2016). Silva 

Fonte de 
variação 

Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Média 
quadrática 

Fcalc 

Regressão 2306,24 5 461,24 9,10 
Resíduos 253,23 5 50,64  

Total 2559,47 10   
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et al. (2014) relataram a presença de β-caroteno (1422,77 ± 142,30 μg β-CRT/100g peso seco) 

em polpa congelada não pasteurizada de cajá (Spondias mombin, L.) obtida de uma planta de 

processamento de frutas localizada no estado do Ceará/Brasil. Tal resultado mostra 

conformidade com o reportado por Adepoju (2009) que detectou β-caroteno em amostras de S. 

mombin (85,00 ± 0,03 μg β-CRT/100g fruta fresca) oriundas da Nigéria.        

 Com relação ao suco de seriguela exposto ao plasma, a Tabela 5 mostrou resultados 

satisfatórios para o pigmento em análise. O ensaio 7 (151,05 ± 3,18) mereceu destaque entre os 

tratamentos, dado que apresentou um acréscimo entre 40 - 50% na porcentagem relativa do suco 

processado sobre o suco in natura. Mesmo assim, foi observado que os menores incrementos 

na percentagem relativa foram encontrados para os tempos de processo onde foi aplicado o 

maior fluxo de gás. O diagrama de pareto (Figura 9) confirma os resultados observados. 

 
Figura 9 – Diagrama de pareto para o efeito do processamento por plasma sobre a porcentagem 
relativa de β-caroteno 
 

 

 

 O estudo mostrou que o fator linear do fluxo de gás e o fator quadrático do tempo 

exerceram efeito significativo negativo sobre a porcentagem relativa de β-caroteno. Tal 

resultado sugere que o pigmento é mais sensível quando aplicado valores elevados de fluxo de 

gás e tempo de processamento mais longo. O modelo de regressão obtido para predizer a 

porcentagem relativa de β-caroteno em função das variáveis independentes encontra-se 

representado na Equação 9:  
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 Z = , + , �- , �2- , y + , y2- , �y                                   (9) 

 

Onde: 

 

 = Porcentagem relativa de β-caroteno (%RLT); 

 = Tempo (min); 

 = Fluxo (L/min). 

 

 De acordo com o explanado na ANOVA (Tabela 7), o valor de Fcalculado (5,43) para o 

modelo estatístico apresentou resultado superior ao Ftabelado (5,05) ao nível de 95% de confiança. 

Desse modo, o modelo se ajusta aos dados experimentais (R2 = 0,84).   

 

Tabela 7 – Análise de variância para a porcentagem relativa de β-caroteno 

 

 A superfície de resposta (Figura 10) gerada mostrou uma tendência à região que 

maximiza a porcentagem relativa de β-caroteno do suco exposto ao plasma de baixa pressão. O 

gráfico sugere que ela esteja a um fluxo de gás abaixo de 10 L/min ao tempo de processo entre 

8 - 12 minutos. Desse modo, para os próximos trabalhos, a superfície de resposta gerada no 

presente estudo poderia ser tomada como base para a aplicação de um novo planejamento 

experimental estatístico nestes níveis para se buscar a região otimizada do pigmento em análise. 

No entanto, os resultados explanados na Tabela 5 foram satisfatórios para a concentração de β-

caroteno nas amostras de suco pós-plasmas, com o acréscimo de 25 - 50% na sua porcentagem 

relativa quando o tempo permaneceu fixo em 10 minutos com a aplicação do fluxo de gás entre 

10 - 20 L/min. 

 
 
 
 

Fonte de 
variação 

Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Média 
quadrática 

Fcalc 

Regressão 1661,27 5 332,25 5,43 
Resíduos (erro) 305,87 5 61,17  

Total 1967,14 10   
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Figura 10 – Gráfico de superfície de resposta para o efeito do processamento por plasma sobre 
a porcentagem relativa de β-caroteno 
     

      

 Dentre os 700 tipos de carotenoides conhecidos, apenas cerca de 50 são metabolizados 

em retinol pelo corpo humano (Amorim-Carrilho et al., 2014). Os pigmentos precursores de 

vitamina A (α-caroteno, β-caroteno e β-criptoxantina) foram encontrados em amostras de polpa 

congelada e de suco pasteurizado de cajá (Spondias lutea) avaliados por Cromatografia Líquida 

de Alta Eficiência (High performance liquid chromatography – HPLC) (Hamano & 

Mercadante, 2001). A análise dos resultados de precursores da vitamina A para o suco de 

seriguela submetido ao plasma mostrou haver diferença estatística (p < 0,05) apenas para as 

amostras dos três ensaios (1, 3 e 7) expostos ao fluxo de gás nitrogênio de 10 L/min, quando 

comparadas ao suco in natura. O acréscimo da porcentagem relativa (%RLT) foi observada nos 

três tempos avaliados (5, 10 e 15 minutos; 17,66 ± 2,09, 49,49 ± 0,94 e 24,81 ± 3,81, 

respectivamente).   

 As frutas de coloração vermelha são excelentes fontes do carotenoide licopeno (Chan, 

Gann & Giovannucci, 2005; Ilic & Misso, 2012). Zielinski et al. (2014) avaliaram com sucesso 

a presença deste pigmento em três espécies do Gênero Spondias, a saber: cajá (S. mombin, L.), 

umbu (S. tuberosa, L.) e seriguela (S. purpurea, L.).  

Para o suco de seriguela exposto ao plasma frio avaliado no presente trabalho, os 

resultados obtidos mostraram-se satisfatórios. De acordo com o Teste de Tukey (p < 0,05), 

nenhum dos tratamentos aplicados reduziu a porcentagem relativa de licopeno do suco tratado 

quando comparado ao produto in natura. Ao contrário, foi observado um incremento de 30 -
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50% na porcentagem relativa de licopeno das amostras pós-plasma, confirmando os resultados 

obtidos para o parâmetro colorimétrico a*.  

 Em produtos de origem vegetal, os carotenoides são sintetizados nos cromoplastos e 

cloroplastos. Em frutas, estão firmemente ligados a proteínas, cristais e membranas (Cazzonelli 

& Pogson, 2010; Esteban et al., 2015; Liu et al., 2015). A tecnologia do plasma, por sua vez, 

consiste de espécies altamente energéticas capazes de quebrar ligações e iniciar várias reações 

químicas (Kim et al., 2014; Song et al., 2009). Um trabalho realizado com a alface-de-cordeiro 

(Valerianella locusta) submetida à 40 segundos de exposição ao jato de plasma atmosférico 

sugeriu que interações ocorridas entre Ar+ e espécies reativas de oxigênio (.OH, O2
1, O3P) 

promoveram a erosão na camada do tecido epidérmico desse vegetal (Grzegorzewski et al., 

2011; Hutzler et al., 1998). Os resultados obtidos no presente estudo sugerem que houve a 

interação entre os componentes do suco e as espécies formadoras do plasma, ocasionando uma 

extração desses pigmentos.   

 A literatura científica discorre sobre resultados similares aos obtidos para o suco de 

seriguela. O suco de romã tratado por jato de plasma atmosférico mostrou um acréscimo de 

14% em antocianinas a partir de uma alíquota de 5cm3 com o fluxo de gás argônio a 0,75 

dm3/min por 3 minutos, quando comparado à amostra controle (Kovačević et al., 2016). Para o 

suco de cereja, o aumento da concentração de antocianinas foi obtido no suco pós-plasma 

(34%), seguido do suco pasteurizado (15%), quando comparados ao suco in natura (Garofulić 

et al., 2015).  

   

5.4 Antioxidantes 

 

 A determinação da capacidade antioxidante de um alimento deve ser realizada por 

diferentes métodos, dado que tais compostos respondem aos mecanismos de ações distintos, 

podendo sofrer interações sinérgicas (Almeida et al., 2011; Paz et al., 2015; Pérez-Jiménez et 

al., 2008). A Tabela 8 mostra os resultados obtidos da atividade antioxidante pelos métodos de 

compostos fenólicos totais, ABTS e DPPH para as amostras de suco de seriguela tratadas por 

plasma.  
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Tabela 8 – Resultados para compostos fenólicos totais e atividade antioxidante total medida 
por ABTS e DPPH do suco de seriguela submetido ao plasma frio  

1: Tempo (minuto); 2: Fluxo (L/min); 3: CFT (Compostos Fenólicos Totais, mg ácido gálico/mL suco); 
4: DPPH (µM Trolox/mL suco); 5: ABTS (µM Trolox/mL suco). Valores são média ± desvio. Valores 
com letras minúsculas iguais indicam que as amostras não diferem entre si pelo Teste de Tukey (p < 
0,05). 
 

 Os resultados de compostos fenólicos totais e de DPPH foram analisados pelo teste de 

Tukey (p < 0,05), pois de acordo com a ANOVA e o Teste de F não houve significância do 

modelo matemático a 95% de confiança. Os resultados obtidos para ABTS foram avaliados a 

partir da superfície de resposta. A análise de variância e o Teste de F mostraram haver 

significância do modelo matemático a 95% de confiança.   

 A análise dos resultados de compostos fenólicos totais mostrou que os tratamentos 2, 6, 

8, 9 e 11 diferiram (p < 0,05) do suco in natura. O fluxo de 10 L/min independente do tempo 

de exposição não apresentou qualquer efeito sobre a concentração destes bioativos nas amostras 

pós-plasma, ao passo que foi observado o aumento em 58% quando o ensaio foi conduzido a 

15 minutos com a injeção de nitrogênio a 20 L/min. A elevação do fluxo a 30 L/min mostrou a 

redução de 30% sobre esse grupo de antioxidantes nos primeiros 10 minutos de processo. O 

acréscimo destes fenólicos foi observado no suco tratado por 15 minutos. No entanto, esta 

elevação não diferiu (p < 0,05) da amostra controle.    

 Resultados similares foram encontrados para diferentes sucos de frutas processados pela 

tecnologia de plasma. Um estudo publicado com suco de romã avaliou o teor de compostos 

fenólicos totais exposto ao jato de plasma atmosférico. Os autores relataram um incremento de 

33% na taxa desses bioativos quando foi usado o volume de amostra de 4 cm3 ao fluxo de gás 

argônio (99%) a 0,75dm3/cm por 5 minutos, quando comparados ao suco in natura (Herceg et 

al., 2016). O mesmo grupo de pesquisadores encontrou similaridade nos resultados quando 

Ensaio Tempo1  Fluxo2  CFT3 DPPH4 ABTS5 
Controle - - 22,41 ± 1,99bc 492,19 ± 8,67b 698,16 ± 15,27 

1 5 10 21,09 ± 1,55bcde 505,20 ± 21,68b 638,91 ± 60,58  
2 5 30 16,63 ± 0,94fg 782,02 ± 1,25cde 692,89 ± 49,67 
3 15 10 19,93 ± 0,74cdef 817,43 ± 13,00c 810,71 ± 41,06 
4 15 30 22,25 ± 2,16bcd  747,32 ± 27,11e 838,52 ± 17,24 
5 5 20 24,23 ± 1,36b 773,34 ± 18,44de 736,49 ± 48,54 
6 15 20 35,47 ± 2,90ª 765,39 ± 10,84de 860,06 ± 9,46 
7 10 10 23,74 ± 2,29b 808,04 ± 3,31cd 582,23 ± 50,08 
8 10 30 15,64 ± 0,45g 578,20 ± 11,94a 603,06 ± 11,49 
9 10 20 18,78 ± 0,69defg 758,17 ± 13,24e 619,91 ± 51,31 
10 10 20 18,94 ± 1,25cdefg 750,94 ± 15,38e 696,56 ± 8,13 
11 10 20 18,61 ± 1,17efg 741,54 ± 10,84e 636,49 ± 22,22 
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utilizaram o suco de cereja como matriz. O artigo reportou o aumento de 15%, em comparação 

ao controle, na concentração de fenólicos totais nas amostras pós-plasma quando foi usado o 

volume de 2 cm3 de suco ao fluxo de 0,75dm3/cm de gás argônio (99%) por um período de 3 

minutos (Garofulić et al., 2015). Já a exposição indireta do suco de laranja prebiótico em plasma 

de descarga de barreira dielétrica mostrou uma redução de 23% nos compostos fenólicos totais 

após 60 segundos de tratamento (Almeida et al., 2015). Cabe salientar ainda que, em tecidos de 

frutas que sofreram algum estresse, a oxidação desses bioativos pode ocorrer através da ação 

das enzimas peroxidase e polifenoloxidase. No entanto, como mecanismo de defesa, o aumento 

da atividade de fenilalanina amônia liase (FAL) promove a síntese de novos fenólicos (Heredia 

& Cisneros-Zevallos, 2009).  

 De acordo com a Tabela 8, bons resultados foram obtidos para a atividade antioxidante 

do suco de seriguela pós-plasma determinada pelo método DPPH. Apenas o ensaio 1 não diferiu 

estatisticamente (p < 0,05) do suco in natura, ao passo que para os demais tratamentos foi 

observado o acréscimo do potencial antioxidante nas amostras. Os dados obtidos mostram que, 

em condições experimentais, o processo conduzido nos primeiros 10 minutos ao fluxo de 10 - 

20 L/min foi responsável pelo aumento de 50 - 60% no parâmetro em estudo, não havendo a 

necessidade de se elevar a injeção de gás ao nível de 30 L/min. 

 Para a atividade antioxidante quantificada pelo método ABTS, o diagrama de pareto 

(Figura 11) mostrou que os fatores linear e quadrático do tempo exerceram efeito significativo 

positivo sobre a variável resposta. Isto sugere que a aplicação de um processo mais demorado 

resultaria em um maior poder antioxidante para o suco de seriguela tratado por plasma frio. 

Este fato se comprova observando os resultados da Tabela 8. O acréscimo de 15 - 20% foi 

obtido nas amostras expostas a 15 minutos de processo. O ensaio 7 apresentou o maior valor 

(860,06 ± 9,46 µM Trolox/mL suco), coincidindo com o encontrado para os compostos 

fenólicos totais. O fator fluxo quadrático, por sua vez, exerceu efeito significativo negativo. 

Assim, maiores taxas de fluxo de gás nitrogênio aplicado ao plasma poderia exercer uma 

redução do parâmetro avaliado. 
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Figura 11 – Diagrama de pareto para o efeito do processamento por plasma sobre a atividade 
antioxidante determinada pelo método ABTS 
 

 
  

 O modelo de regressão obtido para predizer a atividade antioxidante pelo método do 

ABTS em função das variáveis independentes encontra-se representado na Equação 10: 

 Z = , - , � + , �2 + , y- , y2- , �y                                                     (10) 

 

Onde: 

 

 = Atividade antioxidante (ABTS.+, µm Trolox/mL suco); 

 = Tempo (min); 

 = Fluxo (L/min). 

 

 De acordo com o explanado na ANOVA (Tabela 9), o valor de Fcalculado (24,12) para o 

modelo estatístico apresentou resultado superior ao Ftabelado (5,05) ao nível de 95% de confiança. 

Desse modo, o modelo se ajusta aos dados experimentais (R2 = 0,96).   

 
Tabela 9 – Análise de variância para a atividade antioxidante total determinada pelo método 
ABTS  

Fonte de 
variação 

Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Média 
quadrática 

Fcalc 

Regressão 92064,34 5 18412,86 24,12 
Resíduos (erro) 3816,78 5 763,35  

Total 95881,12 10   
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 A superfície de resposta (Figura 12) gerada apresentou um ponto de sela. O modelo 

matemático não possui um único ponto de processo que sugere a maximização da atividade 

antioxidante determinada pelo método ABTS nas amostras tratadas pelo plasma. O gráfico 

sugere de modo mais pronunciado que, em condições experimentais, a condução do processo 

ao tempo superior a 15 minutos seria interessante para se buscar a região otimizada.  

   

Figura 12 – Gráfico de superfície de resposta para o efeito do processamento por plasma sobre 
a atividade antioxidante determinada pelo método ABTS 
 

         

 

5.5 Vitaminas hidrossolúveis 

 

5.5.1 Tiamina, Niacina e Piridoxina 

 

 Kozio e Macía (1998) relataram a presença das vitaminas tiamina (33 - 100 μg / 100g 

de fruta) e niacina (0,4 - 1,8 μg / 100g de fruta) em Spondias purpurea cultivada no norte do 

Equador. Adepoju (2009) também relatou a presença de niacina (0,5 ± 0,1 mg / 100g de fruta) 

nas amostras de S. monbin originárias da Nigéria. Para o suco de seriguela tratado por plasma 

frio, a Tabela 10 apresenta os resultados obtidos para as vitaminas B3 e B6. A tiamina (B1), no 

entanto, não foi detectada em nenhuma das amostras avaliadas neste estudo. 
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Tabela 10 – Porcentagens relativas das vitaminas do complexo B (niacina (B3) e piridoxina 
(B6)) do suco de seriguela submetido ao plasma frio  

1: Tempo (minuto); 2: Fluxo (L/min); 3: B3 (vitamina niacina); 4: B6 (vitamina piridoxina); 3, 4:  %RLT 
(porcentagem relativa).  Valores são média ± desvio. Valores com letras minúsculas iguais indicam que 
as amostras não diferem entre si pelo Teste de Tukey (p < 0,05).  
 

 A superfície de resposta não foi utilizada para analisar os resultados obtidos para a 

vitamina B3, visto que a ANOVA constatou que o modelo matemático não foi significativo no 

intervalo de 95% de confiança. De acordo com a Tabela 10, as amostras dos ensaios 7, 9, 10 e 

11 diferiram estatisticamente pelo Teste de Tukey (p < 0,05) do suco de seriguela in natura. 

Esses resultados mostraram que o tempo fixo em 10 minutos ao fluxo de gás entre 10 - 20 L/min 

foi satisfatório para a condução do processo que resultou no incremento de cerca de 20% no 

percentual relativo de niacina.      

 No tocante à vitamina B6, os resultados foram analisados através da superfície de 

resposta, onde a ANOVA determinou a significância do modelo matemático com intervalo de 

confiança a 95%. O primeiro passo da análise consistiu em avaliar os efeitos que as variáveis 

independentes poderiam exercer sobre a porcentagem relativa deste micronutriente (Figura 13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensaio Tempo1 Fluxo2 B33  B64  
Controle - - 100 ± 0,00b 100 ± 0,00 

1 5 10 104,98 ± 4,61ab  116,51 ± 5,58  
2 5 30 104,85 ± 3,12ab  123,24 ± 3,47  

3 15 10  100,56 ± 7,70b   119,88 ± 9,42  
4 15 30 102,99 ± 4,54b   100,00 ± 3,67  
5 5 20  100,31 ± 7,77b   131,80 ± 5,05  
6 15 20 105,66 ± 1,69ab 121,10 ± 9,04  
7 10 10 119,19 ± 0,65a  146,79 ± 9,92  
8 10 30 101,49 ± 2,93b  137,16 ± 5,96  
9 10 20 118,56 ± 4,21a   154,43 ± 7,80  
10 10 20  118,62 ± 8,89a  156,27 ± 7,13 
11 10 20  118,25 ± 4,13a   155,66 ± 6,24 
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Figura 13 – Diagrama de pareto para o efeito do processamento por plasma sobre a 
porcentagem relativa de piridoxina (vitamina B6)  
 

 

 

 O diagrama de pareto (Figura 13) mostrou que os efeitos linear e quadrático das 

variáveis independentes, bem como a relação entre elas, exerceram influência significativa 

negativa sobre a vitamina B6.  

 O modelo de regressão obtido para predizer a porcentagem relativa de vitamina B6 em 

função das variáveis independentes encontra-se representado na Equação 11: 

 Z = - , + , �- , �2 + , y- , y2 + , �y                                                       (11) 

 

Onde:  

 

 = Porcentagem relativa de vitamina B6 (%RLT); 

 = Tempo (min); 

 = Fluxo (L/min). 

 

 A ANOVA (Tabela 11) mostrou que o valor de Fcalculado (467,85) para o modelo 

estatístico apresentou resultado superior ao Ftabelado (5,05) ao nível de 95% de confiança. Desse 

modo, o modelo se ajusta aos dados experimentais (R2 = 0,99). 
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Tabela 11 – Análise de variância para a porcentagem relativa da vitamina B6  

 

 A superfície de resposta (Figura 14) apresentou uma região ótima bem delimitada e os 

valores que maximizam a concentração de piridoxina no suco de seriguela tratados por plasma 

puderam ser obtidos (155,49%). Os valores de máximo gerados pelo modelo estatístico foi a 

aplicação de 9,62 minutos para o tempo de processo a um fluxo de gás nitrogênio de 18,68 

L/min. 

 
Figura 14 – Gráfico de superfície de resposta para o efeito do processamento por plasma sobre 
a porcentagem relativa de piridoxina (vitamina B6) 
 

 

 

 As principais perdas de vitamina B6 devem-se às reações formadas com grupos sulfidrila 

de aminoácidos e proteínas quando submetidos ao calor ou durante a estocagem do alimento 

(Fellows, 2006). O mecanismo do plasma de baixa pressão, por sua vez, deve-se à geração de 

partículas ionizantes e radicais livres presentes em um meio gasoso ativo que pode ser utilizado 

sem ocasionar danos térmicos à matriz alimentar exposta (Surowsky, Schlüter & Knorr, 2015). 

 

 

Fonte de 
variação 

Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Média 
quadrática 

Fcalc 

Regressão 3485,45 5 697,85 467,85 
Resíduos 7,43 5 1,49  

Total 3492,88 10   
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5.5.2 Vitamina C 

 

 O organismo humano não é capaz de sintetizar o ácido ascórbico. Portanto, o consumo 

diário de frutas (acerola, laranja, kiwi) e verduras (brócolis, couve-flor) é a principal forma de 

sua obtenção. A vitamina C sofre perdas substanciais na maior parte do processamento em 

alimentos. Desse modo, a sua retenção é usada algumas vezes como indicador da severidade de 

um processo (Burdurlu, Koca & Karadeniz, 2006; Gómez Ruiz et al., 2016; Oey et al., 2006; 

Pisoschi et al., 2014). A Tabela 12 mostra os resultados obtidos do efeito do plasma frio sobre 

a vitamina C presente no suco de seriguela. 

 
Tabela 12 – Influência do processamento por plasma frio sobre a vitamina C de suco de 
seriguela 
 

1: Tempo (minuto); 2: Fluxo (L/min); 3: Vitamina C (mg ácido ascórbico/100 mL suco). Valores são 
média ± desvio. Valores com letras minúsculas iguais indicam que as amostras não diferem entre si pelo 
Teste de Tukey (p < 0,05). 
 

 A perda de qualidade em sucos está diretamente atribuída a degradação de seus 

compostos durante o processamento. A superfície de resposta não foi utilizada para a análise 

do conteúdo de ácido ascórbico nas amostras, dado que não houve a significância do modelo 

matemático com intervalo de confiança de 95%. A tecnologia estudada atuou de maneira 

satisfatória, uma vez que não houve decréscimo da referida vitamina nas amostras para 

nenhuma das condições processadas, em comparação ao suco de seriguela in natura (p < 0,05). 

Tal fato é relevante, uma vez que foi mantida a qualidade nutricional do micronutriente no suco 

de seriguela mesmo após a aplicação de uma tecnologia de processamento. 

Ensaio Tempo1 Fluxo2 Vitamina C3 

Controle - - 15,18 ± 0,44ab  
1 5 10 15,06 ± 0,91ªb 
2 5 30 14,45 ± 0,67b 
3 15 10  14,94 ± 0,93b 
4 15 30  14,94 ± 0,70b 
5 5 20  13,71 ± 0,70b  
6 15 20 14,94 ± 0,70b 
7 10 10  16,66 ± 1,03ª 
8 10 30  13,70 ± 0,83b 
9 10 20  14,32 ± 0,83b 
10 10 20  13,95 ± 0,43b 
11 10 20 14,69 ± 0,27b 
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 Os resultados obtidos para a determinação de ácido ascórbico em amostras de suco de 

seriguela tratados por plasma apresentaram similaridade aos reportados na literatura científica. 

A concentração de ácido ascórbico no suco de laranja tratado por 20 segundos em plasma de 

descarga de barreira dielétrica (43,22 mg/mL suco) mostrou não ter havido diferença 

significativa para a amostra controle (43,71 mg/mL suco). A vitamina C ainda possuía atividade 

biológica e não havia sido degradada a ácido dicetogulônico (Shi et al., 2011). Fato similar foi 

descrito em trabalho publicado com kiwi minimamente processado. Os resultados mostraram 

não haver diferença significativa (p < 0,05) entre as frutas tratadas (36,69 ± 0,81 mmol Kg-1) e 

o controle (34,86 ± 1,65 mmol Kg-1) (Ramazzina et al., 2015). Um trabalho realizado com 

cogumelos (Agaricus bisporus) expostos entre 5 - 15 minutos ao plasma ativado por água 

apresentou efeito positivo para o ácido ascórbico. O tempo de 10 minutos foi escolhido durante 

todo o período da pós-colheita, pois obteve o maior efeito da vitamina C sobre os compostos 

reativos do oxigênio gerados no processo (Xu et al., 2016). 

   

5.6 Enzimas  

 

 Os sucos de frutas são compostos naturalmente por polifenoloxidase (PPO) e peroxidase 

(POD). A busca por novas tecnologias que resultem na inativação dessas enzimas é conhecida, 

uma vez que são as principais responsáveis por promover alterações indesejáveis na cor, 

textura, aroma e sabor desses produtos (Brochier et al., 2016). 

 Nesse trabalho foi avaliada a atividade residual das enzimas PPO e POD presentes no 

suco de seriguela submetido ao processamento por plasma frio. Os resultados obtidos estão 

representados na Tabela 13. 
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Tabela 13 – Atividade residuais das enzimas polifenoloxidase (PPO) e peroxidase (POD) de 
suco de seriguela submetido ao plasma frio 

Ensaio Tempo1  Fluxo2  PPO3 POD4  
Controle - - 100 ± 0,00b 100 ± 0,00 

1 5 10 97,68 ± 1,09bc 92,60 ± 0,41 
2 5 30 95,71 ± 0,36cd 106,06 ± 1,52 
3 15 10 96,41 ± 0,95cd 106,90 ± 1,05 
4 15 30 96,06 ± 0,84cd 105,72 ± 2,16 
5 5 20 95,89 ± 0,41cd 95,12 ± 1,41 
6 15 20 78,54 ± 0,63a 92,57 ± 1,03 
7 10 10 96,56 ± 0,51cd 102,09 ± 2,11 
8 10 30 95,62 ± 3,25cd 107,21 ± 2,41 
9 10 20 95,63 ± 1,46cd 93,90 ± 1,36 
10 10 20 95,13 ± 1,18cd 94,40 ± 2,09 
11 10 20 94,63 ± 0,85d 92,44 ± 1,66 

1: Tempo (minuto); 2: Fluxo (L/min); 3: PPO (polifenoloxidase); 4: POD (Peroxidase); 3, 4: %AR 
(Atividade Residual). Valores são média ± desvio. Valores com letras minúsculas iguais indicam que as 
amostras não diferem entre si pelo Teste de Tukey (p < 0,05). 
 

 O teste de Tukey foi utilizado para analisar os resultados de polifenoloxidase, pois a 

análise de variância e o Teste de Fisher mostraram que o modelo matemático não foi 

significativo a 95% de confiança. A atividade enzimática da amostra controle foi de 57,33 ± 

0,26 UAE/min. Em termos de atividade enzimática residual (%AR), os resultados obtidos 

mostraram haver diferença estatística para todos os ensaios do planejamento, exceto para o 

tratamento 1 (97,68 ± 1,09) com relação ao controle. O decréscimo nos valores foi observado 

nesses ensaios, merecendo destaque o ponto 6 (20%) quando foi injetado 20 L/min de 

nitrogênio ao gerador de plasma por 15 minutos. 

 Os resultados obtidos para a peroxidase foram avaliados pela superfície de resposta, 

dado que o modelo matemático foi significativo a 95% de confiança. A atividade enzimática da 

amostra controle foi de 287,88 ± 3,09 UAE/min. Para os valores obtidos em atividade residual, 

o diagrama de pareto (Figura 15) mostrou que os fluxos linear e quadrático exerceram sobre a 

variável resposta efeito significativo positivo. Este fato indica que se houver a condução do 

processo em altos valores de fluxo de gás será observado o incremento da ação enzimática. A 

interação entre as linearidades do tempo e do fluxo, por sua vez, exerceu efeito significativo 

negativo.  
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Figura 15 – Diagrama de pareto para o efeito do processamento por plasma sobre a atividade 
residual da enzima peroxidase 
 

 

 O modelo de regressão obtido para predizer a atividade residual da peroxidase em 

função das variáveis independentes encontra-se representado na Equação 12: 

 Z = , + , �- , �2- , y + , y2- , �y                                                              (12) 

 

Onde:  

 

 = Atividade residual da enzima peroxidase (%AR); 

 = Tempo (min); 

 = Fluxo (L/min). 

 

 A ANOVA (Tabela 14) mostrou que o valor de Fcalculado (10,90) para o modelo estatístico 

apresentou resultado superior ao Ftabelado (5,05) ao nível de 95% de confiança. Desse modo, o 

modelo se ajusta aos dados experimentais (R2 = 0,92).  

 

Tabela 14 – Análise de variância para a atividade residual da enzima peroxidase 

 

Fonte de 
variação 

Soma dos 
quadrados 

Graus de 
liberdade 

Média 
quadrática 

Fcalc 

Regressão 386,46 5 77,29 10,90 
Resíduos 35,47 5 7,09  

Total 421,93 10   
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 A superfície de reposta gerada (Figura 16) expôs duas regiões onde sugere que a ação 

enzimática se maximiza. A primeira se concentra em condução do processo por tempo superior 

a 12 minutos a um fluxo de gás abaixo de 8 L/min. A segunda corresponde ao tempo que não 

ultrapasse 10 minutos a um fluxo acima de 30 L/min. Essas regiões são correspondentes às 

variações indesejáveis nas qualidades sensoriais do produto em estudo.  Por isso, a região do 

gráfico escolhida foi a esverdeada (< 90), que indica a redução de 10% na atividade residual da 

peroxidase. 

 
Figura 16 – Gráfico de superfície de resposta para o efeito do processamento por plasma sobre 
a atividade residual da enzima peroxidase 
 

 

 
 O trabalho realizado por Surowsky et al. (2013) reportou bons resultados para a 

inativação das enzimas comerciais de peroxidase (Agaricus bisporus, EC 1.14.18.1) e 

polifenoloxidase (Armoracia rusticana, EC 1.11.1.7). A inativação de 90% de PPO foi 

conseguida após 3 min de tratamento, utilizando uma mistura de gás argônio e 0,01% de gás 

oxigênio. A POD, no entanto, foi mais estável quando submetida ao jato de plasma frio com 

0,05% de oxigênio e argônio. A redução de 85% foi alcançada após 4 min de processo. A razão 

da perda de atividade estava relacionada com a modificação da estrutura secundária das 

enzimas, onde houve o decréscimo na conformação α-hélice e aumento da β-pregueada. 

  Um estudo realizado por Tappi et al. (2014) mostrou que maçãs (Malus domestica cv. 

‘Pink Lady®’) submetidas à exposição ao plasma de descarga de barreira dielétrica 
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apresentaram um decréscimo de 58% na atividade residual de polifenoloxidase após 30 minutos 

de processamento. 

 Uma pesquisa realizada com melões minimamente processados relatou a perda de 18% 

na atividade residual da peroxidase. O plasma de descarga dielétrica foi utilizado nos 

experimentos ao tempo de processo de 60 minutos (Tappi et al., 2016). A capacidade de 

inativação da peroxidase contida em extratos de tomate foi avaliada em dispositivo de plasma 

de descarga dielétrica. A cinética de inativação da enzima seguiu o modelo sigmoidal após 5 

minutos de processamento (Pankaj, Misra & Cullen, 2013). 
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6. CONCLUSÃO 

 

 A tecnologia emergente por plasma frio atuou de maneira promissora na preservação 

das características nutricionais e de qualidade do suco de seriguela.  

 O decaimento do pH foi observado, mas a níveis que não compromete a qualidade do 

produto.  

 O processamento resultou em um suco com maior luminosidade, saturação das cores 

vermelha e amarela, além da disponibilidade dos compostos bioativos. 

 O teor vitamínico de ácido ascórbico foi preservado, enquanto que foi observado o 

aumento da porcentagem relativa das vitaminas do complexo B (niacina e piridoxina). 

 O processamento por plasma frio atuou sobre a redução da atividade das enzimas 

peroxidase (10%) e polifenoloxidase (20%), enzimas responsáveis pelas alterações indesejáveis 

em produtos de origem vegetal. 

 A melhor condição de processamento encontrada no presente estudo foi observada ao 

tempo de 10 minutos e fluxo de gás nitrogênio de 10 L/min.  
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7. PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 Estudo da vida de prateleira do suco de seriguela tratado por plasma frio; 

 Estudo da utilização dos gases hélio e oxigênio (He e O2, respectivamente) no 

processamento do suco de seriguela; 

 Estudo da utilização de tecnologias não-térmicas combinadas (plasma e luz pulsada) 

para uma maior inativação das enzimas peroxidase e polifenoloxidase. 
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