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RESUMO 

Este trabalho teve por objetivo caracterizar polissacarídeos não amiláceos 

(PNAs) extraídos de bananas no início da senescência, por meio de calorimetria 

exploratória diferencial (DSC) e isotermas de sorção de vapor, para construir o 

diagrama de estado e consequentemente selecionar as melhores condições de uso e 

armazenamento do produto. Os PNAs foram obtidos de purê de bananas maduras. 

Os açúcares foram extraídos usando etanol, resultando em uma fração insolúvel rica 

em PNAs. Esse processo foi feito em seis condições diferentes: duas temperaturas 

(25 °C e 65 °C) e três tempos de extração (30 min, 60 min e 90 min). Para comparação, 

realizaram-se testes também com ácido poligalacturônico (APG) e arabinoxilano (AX), 

PNAs presentes nas bananas, adquiridos puros. Após a extração, a análise térmica 

foi feita em cadinhos de alumínio, sob atmosfera de nitrogênio. As amostras foram 

resfriadas até - 60 °C, então aquecidas até 90 °C, a 5 °C/min. As isotermas de sorção 

foram obtidas usando o método DVS (do inglês Dynamic Vapor Sorption), à 

temperatura ambiente, de a
w = 0,10 até a

w = 0,95, com passo de a
w
 de 0,1, tolerância 

de 0,05 % na mudança de massa (weight trigger), e timeout de 24 h. As amostras com 

baixos conteúdos de umidade não apresentaram picos de cristalização, mas 

transições vítreas foram detectadas. Para construir os diagramas de estado e delimitar 

suas regiões, ajustaram-se os dados aos modelos de Gordon-Taylor, para transição 

vítrea, e de Chen, para o início da fusão. As isotermas de sorção apresentaram 

formatos correspondentes ao tipo III. As umidades de monocamada calculadas pelo 

modelo de GAB ficaram entre 6 g/ 100 g e 16 g/ 100 g de amostra em base seca. A 

vida de prateleira, a 25 °C em embalagem de polietileno contendo 1 kg de PNAs foi 

estimada entre 175 e 299 dias. 

 

Palavras-chave: Polissacarídeos não-amiláceos. Diagrama de estado. Análise 

térmica. Banana. 

  



 

ABSTRACT  

The aim of this work was to characterize non starch polysaccharides (NSP) 

obtained from overripe bananas, using differential scanning calorimetry (DSC), and 

vapor sorption isotherms, in order to build a state diagram, and select the best usage 

and storage conditions. NSP samples were obtained using overripe bananas puree. 

The sugars were extracted using ethanol, resulting in an insoluble, NSP-rich fraction. 

This process was carried out under six different combinations of temperature (25 °C or 

65 °C) and extraction time (30, 60 or 90 min). For comparison, pure arabinoxylan (AX) 

and galacturonic acid (APG) samples, which are NSP components of banana, were 

also analysed. After the extraction, thermal analysis was carried out in aluminium pans, 

under nitrogen atmosphere. Samples were cooled up to -60 °C, then heated up to 90 

°C, at a 5 °C/min rate. Sorption isotherms were obtained by Dynamic Vapor Sorption 

(DVS) method, at room temperature, from a
w = 0,10 to a

w = 0,95, with an a
w  step of 

0,1, a weight trigger of, 0,05 %, and a 24-hour timeout. The samples with low moisture 

contents showed no crystallization peaks, but glass transitions occurred. To build state 

diagrams and mark their zones, Gordon- Taylor and Chen models were, respectively, 

adjusted to glass transition and fusion onset data. The sorption isotherms had type III 

formats. The monolayer moistures calculated using the GAB model were between 6 g/ 

100 g sample and 16 g/ 100g sample (dry basis). The shelf life, at 25 °C in polyethylene 

bags containing 1 kg of NSP, was estimated between 175 and 299 days. 

Keywords: Non-starch polysaccharides. State diagram. Thermal analysis. 

Banana. 
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1 Introdução 

Carboidratos são utilizados como ingredientes em alimentos, como 

emulsificantes, espessantes, adoçantes, e diversas outras funções. Um importante 

grupo de carboidratos é aquele que o trato digestivo humano tem dificuldade em 

decompor: as fibras alimentares. Fazem parte desse grupo os polissacarídeos não 

amiláceos (PNAs), o amido resistente (AR) e os oligossacarídeos não digeríveis 

(ONDs). Esses compostos não são essenciais ao ser humano, mas trazem benefícios 

como fibra dietética (ASPINALL, 1982; ENGLYST, 1989; RIBEIRO; SEVERALLI, 

2004). 

A parede celular da banana apresenta fibras alimentares classificadas como 

PNAs. Mesmo maduras, as bananas ainda apresentam uma grande quantidade 

desses polissacarídeos. Portanto, bananas excessimente maduras, impróprias para 

comercialização, podem ser utilizadas como matéria-prima para obter PNAs, 

reduzindo a quantidade de resíduos (SHIGA et al., 2011).  

Como são altamente perecíveis, apesar das tecnologias de armazenamento 

disponíveis, cerca de 40 % das bananas produzidas no Brasil ainda são 

desperdiçadas (REINHARDT, 2013). Portanto, além dos possíveis benefícios à saúde 

humana, a produção de PNAs a partir de banana reduziria o volume de resíduos 

oriundos da sua cadeia produtiva. 

Para utilizar como ingredientes os PNAs da banana, é necessário conhecer 

suas propriedades; uma delas é a forma como se comportam frente a variações de 

temperatura. Ter conhecimento das melhores condições para armazenamento, do 

estado físico no momento da aplicação e da temperatura de decomposição é 

fundamental para a sua adequada aplicação. 

1.1 Objetivo 

Este trabalho teve por objetivo descrever o comportamento de polissacarídeos 

não amiláceos extraídos de bananas maduras, indicando as condições mais viáveis 

para o uso e armazenamento. Para esse fim, um diagrama de estado foi construído 

por meio de dados obtidos da análise térmica e de isotermas de sorção. 
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Outras metas do trabalho foram: 

a) Avaliar os PNAs extraídos em diferentes condições, e comparar o seu 

comportamento em relação ao dos PNAs adquiridos com alto grau de pureza; 

b) Construir isotermas de sorção, para prever o comportamento do material frente 

à umidade, e indicar as condições ótimas de armazenamento; 

c) Detectar a presença de água congelável, e observar a interação dos PNAs com 

a água.  
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2 Revisão bibliográfica 

2.1 Banana: Identificação e características 

Acredita-se que o cultivo de bananas teve início no sudeste da Ásia, de forma 

praticamente simultânea ao início das práticas agrícolas pelos seres humanos 

(SIMMONDS, 1959).  As bananeiras são melhor adaptadas a locais quentes e úmidos; 

por isso, são uma importante fonte de alimento para as populações de países com 

esse tipo de clima (PEREIRA; MARASCHIN, 2015). 

Bananas e plátanos são os frutos das plantas pertencentes ao gênero Musa. 

Dependendo do número de cromossomos em suas células, dividem-se as plantas 

desse gênero em quatro seções: Callimusa (2n=20), Australlimusa (2n=20), Eumusa 

(2n=22) e Rhodoclamys (2n=22). Destes, apenas Australlimusa e Eumusa produzem 

frutos comestíveis. Os outros dois grupos são usados como plantas ornamentais 

(PEREIRA; MARASCHIN, 2015). 

Para o plantio comercial, as bananas mais comuns são as da seção Eumusa. 

A maioria destas plantas são descendentes de duas espécies selvagens: Musa 

acuminata e Musa balbisiana. Estas espécies não são comercialmente viáveis, por 

terem sementes duras na polpa. Os híbridos comerciais são combinações dessas 

duas espécies selvagens; são comestíveis por serem partenocárpicos, e podem ser 

diploides, triploides ou tetraploides. Para indicar a ploidia e as origens dos híbridos, é 

comum nomear as plantas, além do nome do híbrido, com um grupo genômico, 

representado por letras. Assim, por exemplo, as bananas Prata são do grupo 

genômico AAB; ou seja, são triploides, com vinte e dois cromossomos provenientes 

de M. acuminata e onze de M. balbisiana. As bananeiras capazes de produzir frutos 

comerciais reproduzem-se por mudas; por isso é comum chamar os híbridos de 

banana de “clones”; e existem espécimes com mutações (PEREIRA; MARASCHIN, 

2015; SIMMONDS, 1959). 

 Devido ao seu modo de reprodução, todas as bananeiras pertencentes a um 

tipo de híbrido têm códigos genéticos idênticos. Isso torna a planta suscetível a 

pragas. Um exemplo é a doença do Panamá, que erradicou as plantações comerciais 

do híbrido Gros Michel por volta da década de 1960 (KOEPPEL, 2007). 
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A composição média de uma banana nanica (Musa cavendishii) é apresentada 

na Tabela 1: 

Tabela 1. Composição elementar de uma banana nanica. 

Umidade (g/100 g) 73,8 

Proteínas (g/100 g) 1,4 

Lipídios (g/100 g) 0,1 

Carboidratos (g/100 g) 23,8 

Fibra alimentar (g/100 g) 1,9 

Cinzas (g/100 g) 0,8 

Cálcio (mg/100 g) 3 

Magnésio (mg/100g) 28 
 

Fonte: Azevedo Filho et al. (2011) 

Quando imaturos (“verdes”), tanto as bananas quanto os plátanos têm uma 

considerável quantidade de grânulos de amido na polpa. Ao amadurecer, 

praticamente todo o seu amido é convertido em açúcar, pela ação de enzimas (SHIGA 

et al., 2011). Os plátanos também passam por esse processo, mas a eficiência da 

conversão é menor; quando maduros, os plátanos possuem mais amido que as 

bananas. Como o amido é de digestão mais difícil que o açúcar, costuma-se comer 

as bananas maduras cruas, e os plátanos cozidos ou fritos (PEREIRA; MARASCHIN, 

2015). 

Tribess et al. (2009) determinaram em DSC que a temperatura de pico da 

gelatinização do amido de bananas (Musa cavendishii) verdes varia entre 67,95 °C e 

68,63 °C. 

Conforme amadurecem, os grânulos de amido na polpa das bananas são em 

sua maioria decompostos e transformados em açúcares, e as frutas ficam mais macias 

(SHIGA et al., 2011). Outro processo que contribui para a mudança na textura, embora 

em escala muito menor, é a destruição de uma pequena proporção da parede celular 

da polpa, que ocorre pela ação de enzimas (DUAN et al., 2008). 

Por ser a banana um dos principais alimentos na dieta da população de 

diversos países, suas propriedades nutricionais são razoavelmente conhecidas.  Além 

de açúcares e amido, as bananas são fontes de potássio, em quantidades 

dependentes da variedade. A quantidade de sódio contida nos frutos é baixa, em 

comparação à de potássio, o que os torna plausíveis para dietas com restrição de 

sódio. Além disso, as bananas contêm compostos bioativos, como betacaroteno e 
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compostos fenólicos (alguns deles antioxidantes), flavonoides e fibra alimentar. 

Porém, a quantidade de outras vitaminas é insignificante (PAREEK, 2016; PEREIRA; 

MARASCHIN, 2015; SINGH et al., 2016). 

2.1.1 Produção e aproveitamento 

A banana é uma das frutas mais produzidas no mundo. De 2010 a 2013, a 

produção mundial foi próxima ao total de frutas cítricas, com um total de, 

aproximadamente, 107 bilhões de toneladas. Na Figura 1 a seguir é mostrado o 

volume de produção mundial de bananas, de 1994 a 2014: 

Figura 1- Produção mundial de bananas de 1994 a 2014. 

 

 Fonte: Adaptado de FAOSTAT (2017) 

Até 2014, a China e a Índia eram as maiores produtoras mundiais de banana 

(FAOSTAT, 2017). Mesmo que a maior produção ocorra na Ásia, a América Latina é 

a região que mais exporta, sendo que a maior parte vai para a Europa e os Estados 

Unidos (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 

2014). 

Em 2014, o Brasil produziu cerca de 6,9 milhões de toneladas de bananas, 

sendo que de 1994 a 2014 a produção oscilou entre 6,5 milhões de toneladas e 7,5 

milhões de toneladas, como mostrado na Figura 2: 
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Figura 2- Produção de bananas no Brasil, de 1994 a 2014. 

 

Fonte: Adaptado de FAOSTAT (2014) 

Na produção de bananas, outros subprodutos são gerados, e podem ser 

aproveitados; ou se tornam lixo, o que pode causar problemas ambientais. A casca, 

que normalmente é descartada, representa grande parte da massa do fruto (EMAGA 

et al., 2007). Tendo em vista a quantidade de banana produzida no Brasil, pode-se 

perceber a importância de dar um descarte adequado aos seus resíduos. 

Destinar adequadamente os resíduos da produção de bananas é o tema de 

vários estudos, dos quais grande parte é sobre o aproveitamento das cascas. Por 

exemplo, investigou-se a possibilidade de utilizá-las carbonizadas como substitutas 

do amianto na produção de discos de freio automotivos (IDRIS et al., 2013); como 

substrato para o crescimento de fungos úteis na produção de ração animal (SAHEED 

et al., 2015), e como matéria-prima na produção anaeróbia de metano e hidrogênio 

por fermentação (NATHOA; SIRISUKPOCA; PISUTPAISAL, 2014). O pseudocaule da 

bananeira serve como fonte de fibras longas, como cordas (MOHAPATRA; MISHRA; 

SUTAR, 2010), e investiga-se seu uso como fonte de polpa de celulose na prdução 

de papel (ALARCÓN; MARZOCCHI, 2015). O “coração”, parte masculina da 

inflorescência, já foi usado como ração animal (SIMMONDS, 1959), e é servido cozido 

em partes da Malásia (MOHAPATRA; MISHRA; SUTAR, 2010). As folhas 

normalmente são deixadas no solo da plantação de bananas, para prover matéria 

orgânica e proteção contra a perda de água; porém, elas também podem ser usadas, 

ainda verdes, como recipientes para servir pratos tradicionais, em locais como a Índia 

e o Sri Lanka (MOHAPATRA; MISHRA; SUTAR, 2010), e como envoltório para 

assados. Se estiverem muito verdes para o consumo, os frutos às vezes são 
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desperdiçados; mas está em desenvolvimento o seu uso como matéria-prima para a 

produção de farinha de banana verde (TRIBESS et al., 2009; ZHANG et al., 2005). 

Apesar do esforço em empregar ao máximo os resíduos da plantação de 

bananas, parte dos frutos ainda é desperdiçada, principalmente se estiverem muito 

maduros. Como têm uma vida de prateleira reduzida, a perda aumenta se não forem 

entregues ao consumidor final rapidamente. O armazenamento a frio e com atmosfera 

controlada pode prolongar o armazenamento em até quatro semanas; porém, mesmo 

com essa possibilidade, as perdas chegaram a 40% das bananas produzidas no Brasil 

em 2013 (REINHARDT, 2013).  

2.1.2 Estágios de maturação 

Um dos fatores que causa a perda de bananas é o fato de seu estágio de 

maturação estar inadequado para a comercialização. As técnicas utilizadas para 

estabelecer estágios de maturação relacionam as mudanças nas características dos 

frutos: cor, teor de sólidos solúveis, e firmeza (MEDLICOTT et al., 1990).  

A escala proposta por von Loesecke (1898), baseada na cor da casca do fruto, 

ainda é utilizada para indicar o estágio de maturação, classificando os frutos do 

estágio 1 (muito imaturos) ao 8 (muito maduros). Ditchfield e Tadini (2002) chegaram 

à conclusão que o teste mais adequado para medir o estágio de maturação de uma 

banana é a sua firmeza, correlacionada com cada um dos estágios de von Loesecke 

(Tabela 2). 

Tabela 2- Evolução dos estágios de acordo com o amadurecimento de bananas 

 

Fontes: Ditchfield e Tadini (2002); Von Loesecke (1898). 
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Como o foco deste trabalho está no aproveitamento de bananas muito maduras 

e sem valor comercial, o estágio 8 é o mais interessante para o estudo. 

2.2 Polissacarídeos  

Carboidratos são constituintes naturais de tecidos vegetais e animais. É um dos 

grupos mais comuns de substâncias na natureza; e exercem funções principalmente 

estruturais, energéticas e de reserva. Além disso, os carboidratos podem funcionar 

como hormônios, substratos para formar outras substâncias, protetores mecânicos, 

reguladores de perda de água, entre outras funções (ASPINALL, 1982). Definem-se 

como carboidratos os monossacarídeos, os polihidroxialdeídos, as polihidroxicetonas, 

os polihidroxiálcoois, os polihidroxiácidos, seus derivados e polímeros desses 

compostos unidos por ligações hemiacetálicas (RIBEIRO; SEVERALLI, 2004). No 

Quadro 1 a seguir, apresenta-se uma das classificações para os carboidratos, com 

base em seu grau de polimerização: 

Quadro 1. Classificação dos carboidratos por grau de polimerização 

Classe 
Grau de 

polimerização 
Subclasse Exemplos 

Monossacarídeos 1 Açúcares 
Glicose, frutose, 

galactose 

  Monossacarídeos 
hidrogenados 

Eritritol, xilitol, 
manitol, sorbitol 

Dissacarídoes 2 Açúcares 
Sacarose, maltose, 

lactose, trealose 

  Dissacarídeos 
hidrogenados 

Maltitol, isomaltose, 
lactitol 

Oligossacarídeos 3-9 Malto- oligossacarídeos Maltodextrinas 

  Outros oligossacarídeos 

Rafinose, 
estaquiose, fructo-
oligossacarídeos, 

galacto-
oligossacarídeos 

  Oligossacarídeos 
hidrogenados 

Amido hidrolisado 
hidrogenado 

Polissacarídeos >9 Amido 
Amilose, pectina, 
amido modificado 

  Polissacarídeos não-
amiláceos 

Celulose, 
hemicelulose, 

pectina 

  Polissacarídeos 
hidrogenados 

Poliglicitol, 
polidextrose 
hidrogenada 

Fonte: Adaptado de Livesey (2003) 
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Os monossacarídeos, carboidratos simples, podem se unir por meio de 

ligações glicosídicas; e, dependendo do tamanho da molécula formada, se forma um 

dissacarídeo, um oligossacarídeo ou um polissacarídeo. Há discordâncias entre 

autores sobre a quantidade de monômeros para formar um oligo ou um 

polissacarídeo. Há autores que aceitam que um polissacarídeo é formado de dez ou 

mais unidades; outros preferem classificar como tal os formados por mais de vinte 

unidades, e que são insolúveis em álcool (MUSSATTO; MANCILHA, 2007; RIBEIRO; 

SEVERALLI, 2004). Há também outros tipos de moléculas que envolvem 

monossacarídeos unidos por ligações glicosídicas; sendo, portanto, consideradas 

polissacarídeos; mas que têm em sua composição sequências de outros tipos de 

substâncias, como proteínas e ácidos graxos. São elas os proteoglicanos, os ácidos 

teicoicos, os lipopolissacarídeos e os peptidioglicanos (ASPINALL, 1982). 

Nas plantas, os polissacarídeos têm como funções principais a composição da 

parede celular e a reserva de energia. Os polissacarídeos de reserva, ou amidos, 

podem, em sua maioria, ser digeridos por humanos, pois possuem ligações -

glicosídicas. Por sua vez, os polissacarídeos da parede celular dos vegetais, com 

outros tipos de ligações, não são digeridos por enzimas em humanos; são, por isso, 

chamados polissacarídeos não- amiláceos ou PNAs (ENGLYST, 1989).  

2.2.1 PNAs em bananas 

Em sua parede celular, a banana, mesmo quando madura, possui PNAs 

(CORDENUNSI; SHIGA; LAJOLO, 2008). O que muda sua textura ao longo do 

amadurecimento é a conversão de amido em açúcares, por diversas enzimas. 

Portanto, bananas muito maduras, impróprias para comercialização, podem ser 

aproveitadas como matéria-prima para obter PNAs, reduzindo a quantidade de 

resíduos gerados na produção e comércio do fruto (SHIGA et al., 2011).  

Em bananas (Musa acuminata), das variedades Mysore (AAB) e Nanicão 

(AAA), os PNAs mais comuns são os galacturonanos e os arabinoxilanos; cuja 

composição depende da variedade. Bananas Nanicão têm mais polissacarídeos 

pécticos que as bananas Mysore; as quais, por sua vez, são mais ricas em 

hemiceluloses (CORDENUNSI; SHIGA; LAJOLO, 2008). 
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2.2.2 Resistência à digestão e efeitos na saúde 

A tendência atual na ciência dos alimentos é buscar ingredientes que sejam 

atraentes (ou imperceptíveis), seguros, práticos, e tenham efeitos positivos sobre a 

saúde (PEREIRA, 2007). Por isso, usar como ingredientes compostos já presentes 

nos alimentos e que tragam benefícios à saúde é uma prática de interesse. 

Considera-se que os compostos vegetais não digeríveis são fibras dietéticas, 

incluindo-se os PNAs, os oligossacarídeos resistentes à digestão, o amido resistente, 

a lignina e outras substâncias associadas (RODICA; ADRIAN; JULEAN, 2010). O fato 

de as fibras alimentares serem de difícil digestão é considerado benéfico à saúde 

humana. Por exemplo, os oligossacarídeos têm efeitos prebióticos e de melhora na 

absorção de nutrientes (MUSSATTO; MANCILHA, 2007). O amido resistente também 

produz efeitos potencialmente desejáveis:  Bodinham, Frost e Robertson (2010) 

constataram que a sua ingestão reduz o apetite em humanos adultos de forma 

significativa. Além disso, de acordo com Pereira (2007), o amido resistente é digerido 

lentamente. Isso torna a resposta glicêmica mais lenta e suave no organismo, do que 

a causada por outros amidos, estendendo a sensação de saciedade ao longo do dia. 

Há evidências de que o consumo de PNAs, como de outras fibras, também traz 

benefícios à saúde. Eles aumentam a sensação de saciedade, e restringem a 

formação de subprodutos indesejados da digestão de proteínas (KUMAR et al., 2012). 

Além disso, em testes com solução de amido e PNAs, os PNAs retardaram a digestão 

do amido por enzimas. Isso pode ser útil se for provado que os PNAs ajudam a evitar 

aumentos bruscos de níveis glicêmicos em humanos (SASAKI; KOHYAMA, 2012).  

Espinal-Ruiz et al. (2014) sugerem que as pectinas, que são PNAs, retardam a 

digestão de lipídios nas condições do trato gastrointestinal, o que ajuda a reduzir sua 

absorção. Os mesmos autores provaram, em um estudo mais recente, que as pectinas 

da banana têm esse efeito, provavelmente por aumentar a viscosidade da massa a 

ser digerida (ESPINAL-RUIZ et al., 2016). 

2.3 Análise térmica 

Para compreender o comportamento dos PNAs frente a mudanças de 

temperatura e umidade, a análise térmica é aplicada.  
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Behlau e Widmann [s.d.] descrevem diversas formas de estimar os efeitos do 

calor, por meio de medidas de diferentes propriedades: 

a) Fluxo de calor: medido por calorimetria exploratória diferencial (DSC; do inglês 

Differential Scanning Calorimetry); 

b) Diferença de temperatura: medida pela análise térmica diferencial (DTA, do 

inglês Differential Thermal Analysis); 

c) Alteração da massa: medida pela termogravimetria (TGA, do inglês 

Thermogravimetric Analysis); 

d) Liberação de gás: medida pela análise de gás desprendido; 

e) Dilatação térmica e deformação: medidas em análise dilatométrica; 

f) Rigidez: medida em análise dinâmico-mecânica; 

g) Transmissão de luz: medida por análise termo-óptica. 

 

Neste trabalho, a análise térmica foi realizada por meio das técnicas de DSC e 

TGA. 

2.3.1 A técnica de DSC 

O uso da DSC envolve aquecer (ou resfriar) uma amostra e uma referência 

(geralmente um cadinho vazio) a uma taxa constante, e comparar o fluxo de calor 

através deles. A vantagem é que quaisquer perturbações que ocorram no ambiente 

interno do calorímetro ocorrem em ambas amostras, de forma praticamente idêntica. 

A técnica tem sido aplicada para caracterização de materiais, controle de qualidade, 

construção de diagramas de fases, avaliações de cinética e de estabilidade, entre 

outros usos, especialmente para polímeros; mas também para fármacos, alimentos e 

compostos inorgânicos (HÖHNE; HEMMINGER; FLAMMERSHEIM, 2003; 

VERDONCK; SCHAAP; THOMAS, 1999). Essa é a técnica básica de análise térmica 

atualmente (WUNDERLICH, 2011). 

A Figura 3 a seguir mostra um exemplo de uma célula de um DSC: 
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Figura 3. Exemplo de célula de DSC (em corte). 

 

Fonte: Netzch 

Na operação, o calor é fornecido a (ou removido de) ambas as amostras, por 

meio de suportes em forma de placa ou cilindro. Chama-se esta operação de fluxo de 

calor porque a potência é fornecida através de toda a área do suporte. Os suportes 

são conectados por um termopar; caso a amostra sofra uma transformação, a 

diferença de temperatura entre ela e a referência gera um sinal em watts. Como o 

fluxo de calor depende da massa da amostra, é prática comum colocar o resultado em 

unidades normalizadas (W/g). 

 Quando acontece uma transição na amostra, a curva do fluxo de calor versus 

temperatura mostra um pico, como mostrado na Figura 4. 

Figura 4- Curva típica do fluxo de calor em função da temperatura obtida de uma amostra 

pela técnica DSC. 1: Linha base. 2: Pico. 

 

Adaptado de HÖHNE; HEMMINGER; FLAMMERSHEIM (2003) 

Na Figura 4, a linha base (1) indica o calor absorvido pela capacidade térmica 

do material estudado, somado à linha zero. Picos (2) acontecem quando o material 

sofre algum tipo de mudança entálpica. Normalmente, picos para baixo representam 
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transições endotérmicas, e os para cima representam transições exotérmicas. 

(HÖHNE; HEMMINGER; FLAMMERSHEIM, 2003). 

Nem todas as reações e mudanças de fase causam picos; é possível que 

surjam “degraus” na curva de DSC. Além disso, o pico pode sofrer influência da taxa 

de aquecimento/resfriamento, da massa e da estrutura da amostra, da resistência 

térmica de contato entre a amostra e os sensores, e até da localização da amostra no 

suporte e de seu histórico (HÖHNE; HEMMINGER; FLAMMERSHEIM, 2003). 

Alguns tipos de fenômenos são identificáveis por sua tendência a absorver ou 

liberar calor; esse fato é útil para a interpretação de curvas DSC. Fusão, vaporização, 

sublimação e absorção, por exemplo, são fenômenos endotérmicos. Cristalização, 

adsorção e decomposição térmica, por sua vez, são fenômenos exotérmicos. Porém, 

é interessante ressaltar que ainda não há um acordo sobre a direção de representação 

dos picos. Alguns autores preferem interpretar um fluxo de calor em direção à amostra 

como uma perda de calor disponível para outros fins, e representam o pico para baixo. 

Outros interpretam-o em direção à amostra como positivo, e representam o pico para 

cima. Por não existir uma convenção, é necessário indicar a direção endotérmica ou 

exotérmica adotada em cada trabalho (WUNDERLICH, 2007). Neste trabalho, foram 

adotados picos endotérmicos representados para baixo. 

As medições de DSC têm diversas aplicações, mas apresentam limitações. Se 

vários processos ocorrem ao mesmo tempo em uma mesma faixa de temperatura, ou 

se parte deles fica sobreposta, a interpretação do sinal é muito difícil. O mesmo é 

válido para um material multicomponente; um tipo de transição ocorrendo em um 

componente pode se sobrepor à transição de outro, de modo que esse tipo de 

mudança não é facilmente identificado (VERDONCK; SCHAAP; THOMAS, 1999).  

2.4 Isotermas de sorção de umidade 

Chama-se isoterma de sorção de um determinado material a relação de sua 

atividade de água versus seu conteúdo de água, no equilíbrio, a uma determinada 

temperatura.  

A rigor, a atividade de água em um sistema é uma propriedade termodinâmica, 

expressa por: 



27 

 

 

wP

w,s
P

=
w

a   (1) 

 

Em que: 

a
w é a atividade de água; 

P
w é a pressão de vapor da água pura; 

P
w,s 

é a pressão de vapor da água no sistema (umidade relativa de equilíbrio), 

a uma dada temperatura. 

A ideia de relacionar a pressão de vapor de um sistema ao crescimento de 

micro-organismos provavelmente veio do biólogo H. Walter (AL-MUHTASEB; 

MCMINN; MAGEE, 2002). 

Na ciência dos alimentos, pode-se definir a atividade de água como uma 

medida de quão disponível a água está para se envolver em reações. Essa 

disponibilidade depende da interação das moléculas de água com os outros 

componentes dos alimentos, e está diretamente relacionada ao desenvolvimento 

microbiano (BOLAÑOS, LUTZ, 2003). Na década de 1950, surgiu a percepção de que 

micro-organismos capazes de deteriorar alimentos são mais capazes de formar 

colônias em ambientes com altas atividades de água, com pouca influência do estado 

físico do material e conteúdo de água (SCOTT, 1953). Desta forma, a atividade de 

água é utilizada como um dos fatores que determinam a estabilidade e o tempo de 

prateleira, em conjunto com diagramas de estado (RAHMAN, 2006). 

A isoterma de sorção de vapor é uma representação gráfica da relação entre a 

atividade de água e o conteúdo de água de um sistema, em uma determinada 

condição de temperatura e pressão (AL-MUHTASEB; MCMINN; MAGEE, 2002). Elas 

podem ser classificadas em cinco formatos, de acordo com Brunauer et al. (1940). 

Essa classificação é mostrada na Figura 5: 
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Figura 5- Tipos de isotermas de acordo com Brunauer et al. (1940) 

 

Fonte: Adaptado de Al- Muhtaseb, McMinn e Magee (2002). 

A maioria dos alimentos apresenta isotermas do tipo II. Porém, alimentos ricos 

em componentes solúveis em água, como açúcares, podem apresentar isotermas do 

tipo III (RAO; RIZVI; DATTA, 2005), devido à solubilidade dos açúcares em água. 

Em diversas isotermas de sorção de vapor, nota-se que o material pode não 

apresentar a mesma umidade durante a adsorção e a dessorção, para uma mesma 

atividade de água, o que caracteriza histerese. Em alimentos com alto conteúdo de 

açúcares e pectina, observa-se que o fenômeno é mais acentuado para baixos 

conteúdos de umidade, enquanto em alimentos com alto conteúdo de proteínas a 

histerese é mais comum em altos conteúdos de umidade (OKOS; SINGH; 

WEITNAUER, 1992). 

Uma característica da amostra a ser testada que pode afetar sua isoterma de 

sorção é a quantidade de açúcares. Mendez (s.d.) obteve, utilizando a mesma técnica 

de extração e matéria prima utilizadas neste trabalho, a proporção de açúcares 

solúveis restantes na parte insolúvel após a extração, mostrada na Tabela 3: 
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Tabela 3. Proporção de açúcares solúveis na fração insolúvel 

Temperatura do banho 
(°C) 

Tempo de extração (min) 
Açúcares solúveis na fração 

insolúvel (g/100 g) 

25 30 10,79 ± 0,38 aA 
25 60    10,09 ± 0,99 abAB 
25 90   8,74 ± 1,02 bB 
65 30   5,24 ± 1,17 aC 
65 60   5,20 ± 0,20 aC 
65 90   7,06 ± 0,43 bD 

Letras minúsculas iguais na mesma coluna indicam que não há diferença significativa (teste de 
Tukey, p>0,05) entre as médias com relação ao tempo de exposição. 

Letras maiúsculas iguais na mesma coluna indicam que não há diferença significativa (teste de Tukey, 
p>0,05) entre as médias com relação à temperatura de extração 

Fonte: Mendez [s.d.], adaptado 

Além disso, a autora obteve um conteúdo de água de 74,78 g/100g para o purê 

de banana do qual extraiu os PNAs. 

Neste trabalho, as medidas de atividade de água foram realizadas usando o 

método de sorção de vapor dinâmica (DVS). Este método de obtenção de isoterma é 

gravimétrico, e funciona usando uma câmara com uma balança, um ventilador e uma 

atmosfera de temperatura e umidade controladas. Controla-se a umidade do ar 

usando nitrogênio ou um dessecante, e água destilada. As mudanças na umidade da 

amostra são registradas continuamente usando a microbalança. A atividade de água 

no ambiente é controlada e alterada em degraus, enquanto a massa da amostra é 

acompanhada. O método usa uma pequena quantidade de amostra, e os resultados 

são obtidos após alguns dias (RAHMAN, 2009). 

2.4.1 Descrição matemática das isotermas de sorção 

Diversos autores propuseram modelos para a descrição matemática de 

isotermas de alimentos, utilizando interpretações desde o cálculo da energia para a 

formação de multicamadas até modelos empíricos. Não existe até o momento um 

modelo que descreva satisfatoriamente todas as isotermas para alimentos (AL-

MUHTASEB; MCMINN; MAGEE, 2002; MITREVSKI et al., 2015). 

2.4.1.1 Modelo BET 

O modelo de Brunauer, Emmett e Teller (BET) é um dos mais utilizados na 

literatura para descrever isotermas em diversas aplicações, incluindo alimentos, 

especialmente para isotermas dos tipos II e III. Oferecendo uma estimativa do 

conteúdo de água na monocamada, é assumido que: a taxa de condensação na 
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primeira camada é igual à de evaporação na segunda camada de moléculas de água; 

a energia de adsorção de todo o adsorbato na primeira camada é uniforme; e que a 

energia de adsorção de todas as outras camadas é igual à da água pura. Mesmo que 

essas hipóteses dificilmente sejam verdadeiras, a equação é útil para estimar o 

conteúdo de água da monocamada, o que é interessante para prever as melhores 

condições de armazenamento de um dado alimento (AL-MUHTASEB; MCMINN; 

MAGEE, 2002; HALSEY, 1948; RAO; RIZVI; DATTA, 2005). O modelo é expresso 

por: 
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Em que: 

u é a quantidade adsorvida (kg/kg de sólido seco); 

X
w,mono 

é a quantidade de adsorbato na monocamada (kg/kg de sólido seco); 

a
w
 é a atividade de água (-); 

c é o parâmetro de calor de sorção (-). 

2.4.1.2 Modelo de Smith 

Smith (1947) desenvolveu um modelo para descrever as isotermas de sorção 

de vapor para celulose e outros biopolímeros de alta massa molecular. Sua 

modelagem levou em conta que a água pode condensar também dentro de poros do 

gel formado pelo polímero, especialmente se este for polar. Ele separa uma camada 

“ligada” e uma “condensada” (tradução nossa), considerando que há uma relação 

logarítmica entre a atividade de água e o conteúdo de água na camada “condensada”. 

O modelo pode ser escrito da seguinte forma: 

 )1log( wau    (3) 

No qual: 

u é a quantidade de água adsorvida (kg/kg de sólido seco); 

α é a quantidade de água adsorvida na camada “ligada” (kg/kg de sólido seco) 

β é a quantidade de água adsorvida na camada “condensada” (kg/kg de sólido 

seco) 

a
w
 é a atividade de água (-). 
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2.4.1.3 Modelo de Oswin 

Oswin1(1946, apud AL MUHTASEB et al., 2002) desenvolveu um modelo 

empírico usando expansões em série para isotermas de sorção, escrito como: 
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Em que: 

u é a quantidade de água adsorvida (kg/kg de sólido seco); 

A é uma constante (kg/kg de sólido seco); 

B é uma constante adimensional; 

a
w
 é a atividade de água (-). 

 

2.4.1.4 Modelo de Halsey 

Halsey (1948) desenvolveu uma equação semi-empírica que descreve o 

comportamento de multicamadas de água adsorvida a uma superfície:   
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A é uma constante (g/100 g sólido seco); 

R é a constante universal dos gases (8,314 kJ/mol·K); 

X
w,mono é a quantidade de adsorbato na monocamada (kg/kg de sólido seco); 

T é a temperatura; 

a
w
 é a atividade de água (-); 

r é o parâmetro de interação entre sólidos e água (-). 

                                            

1 OSWIN, C. R. The kinetics of Package Life III- The Isotherm. Journal of Chemical 

Industry, n. 65, p. 419–421, 1946. 
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2.4.1.5 Modelo GAB 

Para modelar a isoterma de sorção de água, utiliza-se comumente o modelo 

conhecido como GAB (ANDERSON, 1946; DE BOER, 1953; GUGGENHEIM, 1966): 
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No qual: 

u é a quantidade adsorvida (kg/kg de sólido seco); 

X
w,mono é a quantidade de adsorbato na monocamada (kg/kg de sólido seco); 

k é o parâmetro do modelo (-);  

a
w
 é a atividade de água (-); 

c é o parâmetro de calor de sorção (-). 

2.4.2 Uso das isotermas de sorção para estimar a vida de prateleira 

As isotermas de sorção de vapor são interessantes ao indicar que o conteúdo 

de água está relacionado a cada atividade de água em determinado material, pois a 

atividade de água está relacionada à possibilidade de deterioração do alimento, e, 

assim, à sua segurança para o consumo. Por exemplo, abaixo de uma atividade de 

água de 0,6, dificilmente haverá crescimento de micro-organismos em um alimento 

(FONTANA, 2008). Em uma isoterma de sorção, esse valor é relacionado ao conteúdo 

de água máximo que o alimento deve atingir no armazenamento, o que é diferente 

para cada material. 

Para estimar a vida de prateleira com base nessas informações, é possível usar 

modelos que estimem em quanto tempo a umidade do interior da embalagem vai 

atingir níveis inseguros, como o da equação a seguir (HEISS, ESCHNER, apud IKHU-

OMOREGBE; CHEN, 2005)2: 
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Em que: 

t é o tempo de prateleira estimado (dias); 

                                            

2 HEISS, R.; ESCHNER, E. Moisture content and shelf life II. Food Manufacture, 37–42, 1971. 
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K é a permeabilidade da embalagem considerada (kg/m2.Pa.dia); 

A’  é a superfície da embalagem (m2); 

S é a inclinação da isoterma, assumindo que ela seja linear entre X
e e X

c
; 

W é a massa de produto na embalagem (kg); 

Xe é o conteúdo de água no equilíbrio; 

X
c
 é o conteúdo de água crítico considerado seguro para o armazenamento; 

X
w0 

é o conteúdo de água ao fechar a embalagem; 

P
e
 é a pressão de vapor da água à temperatura testada (Pa), no equilíbrio. 

 

Porém, é preciso levar em conta que essa é uma abordagem simplificada. Nem 

sempre a segurança para o uso é a única característica a ser monitorada. Para 

farinhas, por exemplo, mesmo que o consumo seja seguro, é indesejável que elas 

aglomerem ou que sua textura altere, como é o caso de farinhas de milho; e, para 

alimentos adoçados com aspartame, mesmo que o consumo seja seguro, o adoçante 

se degrada com o tempo (BELL, 2007; IKHU-OMOREGBE; CHEN, 2005). Todas 

essas características devem ser levadas em conta ao estimar a vida de prateleira. 

2.5 Transições de fase 

2.5.1 Fases em alimentos 

O componente mais comum nos alimentos é a água. Seu estado físico costuma 

definir também o estado físico do alimento. Porém, se um alimento contém pouca 

água, outros componentes exercem maior influência sobre seu estado. Normalmente, 

esses componentes, quando puros, estão no estado sólido; podendo existir na forma 

cristalina, semicristalina ou amorfa. Alguns componentes podem encontrar-se em 

estado líquido e volatilizar conforme o uso, como é o caso dos aromas. É importante 

conhecer seu comportamento para que as características organolépticas do material 

sejam mantidas da melhor forma possível durante o armazenamento (ROOS, 1992, 

1995b). 

Transições de fase são alterações do estado físico de um material, causadas 

por mudanças de temperatura e/ou pressão. Essas mudanças causam alterações nas 

características físicas do material, como a viscosidade, resistência à compressão e 

capacidade térmica. Normalmente, as alterações são governadas pelo estado físico 
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do componente mais abundante do alimento; como a água, açúcares ou lipídios. 

Porém, como o componente mais abundante normalmente não é o único, ocorre 

desvios de seu comportamento como material puro (ROOS, 1992, 1995b). 

Materiais em equilíbrio são estáveis; diz-se, então, que têm fases em equilíbrio. 

Porém, do ponto de vista termodinâmico, dificilmente um alimento está em equilíbrio, 

por isso, suas “fases” são chamadas de estados. Portanto, os alimentos costumam 

ser suscetíveis a alterações ao longo do tempo. É importante entender essas 

mudanças para conhecer, estimar ou prolongar a vida de prateleira de um alimento. 

Além disso, conhecer os efeitos da composição, da temperatura e da umidade nas 

transições de fase é útil na etapa de formulação.  

Em alimentos com baixo conteúdo de água disponível, como nos desidratados 

e congelados, além da possível presença de gelo, é comum que o restante do material 

esteja amorfo. Nessa condição, as moléculas têm mobilidade restrita, o que é 

característico do estado sólido; porém, estão em um arranjo desordenado, o que é 

típico do estado líquido. Esse estado, chamado vítreo, é dependente do tempo e 

metaestável, o que é relevante para o tempo de prateleira.  A transição mais 

importante envolvendo esse estado é a transição vítrea; ou seja, a temperatura na 

qual um sólido amorfo, ou vidro, transforma-se em um material pastoso ou em uma 

“borracha”, também sem estrutura cristalina. 

De acordo com Kokini et al. (1994), é possível detectar transições de fase (ou 

de estado) por calorimetria exploratória diferencial, reometria, dilatometria, medição 

da expansão térmica ou medição da constante dielétrica.   

2.5.2 Ordem das transições  

Roos (1992) classificou as transições de fase em três tipos, de acordo com a 

divisão proposta por Ehrenfest (1933), levando em conta seus efeitos termodinâmicos: 

primeira ordem, segunda ordem, e ordem maior. O autor define como transições de 

primeira ordem aquelas nas quais a energia livre de Gibbs é uma função contínua em 

relação à temperatura; porém, suas derivadas apresentam descontinuidades. Ou seja, 

nesse tipo de transição, o volume e a entropia apresentam descontinuidade. Exemplos 

de transições de primeira ordem são a fusão, a gelatinização e a cristalização. 
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Se a descontinuidade ocorrer na segunda derivada da energia livre de Gibbs, 

diz-se que a transição é de segunda ordem. Detecta-se esse tipo de transição pela 

descontinuidade da capacidade térmica. A transição vítrea e a transição entre 

ferromagnetismo e paramagnetismo (ponto Curie) são de segunda ordem. 

2.6 Caracterização de alimentos por DSC 

A calorimetria é usada para caracterizar alimentos porque muitas de suas 

características são influenciadas por fatores como tempo, temperatura e conteúdo de 

água. Como há várias possibilidades de componentes, as técnicas usadas para a 

análise também variam. 

As primeiras publicações sobre o uso da DSC em alimentos foram direcionadas 

ao estudo da cristalização e oxidação de lipídios, e da interação entre água e etanol 

(CROSS, 1970; KAWAMURA, 1979; KOGA; YOSHIZUMI, 1977, 1979). Os principais 

fenômenos observados eram cristalizações e oxidações, principalmente em misturas 

simples. 

Como são em sua maioria sistemas metaestáveis, entender as possíveis 

transições de fase e estado dos alimentos é crucial para otimizar as condições de 

processamento e armazenamento. De acordo com Roos (1995a), até a década de 

1980, essa importância não era amplamente reconhecida, apesar de os trabalhos de 

White e Cakebread (1966) comprovarem que a estabilidade de produtos contendo 

açúcares estava fortemente relacionada à relativa mobilidade das moléculas no 

estado vítreo.  

Levine e Slade (1986) aplicaram o conceito de transição vítrea a produtos de 

hidrólise de amidos (dextrina, maltodextrina, entre outros), utilizando a mesma base 

teórica empregada para polímeros. Os autores perceberam que diferentes conteúdos 

de umidade levavam a diferentes temperaturas de transição vítrea, e que a proporção 

de água não congelável era maior quando havia mais sólidos na amostra. Além disso, 

relacionaram a ocorrência de transição vítrea à massa molecular dos solutos, 

considerando que as partículas poderiam se entrelaçar e formar redes. Em 1988, 

Slade e Levine estenderam o conceito a carboidratos de massa molecular menor do 

que os estudados no trabalho de 1986, usando glicose e frutose. O trabalho apresenta 

um diagrama de estado, que os autores chamaram de “mapa dinâmico”, mostrando 
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onde o sistema estaria ou não em equilíbrio. Essa representação considera 

principalmente a temperatura e a concentração de sólidos como critérios para o 

equilíbrio, mas deixa indicado que o tempo e a pressão também exercem influência.  

Assim que o comportamento de fases foi tido como interessante para o estudo 

de alimentos, os compostos que chamaram a atenção imediata foram os amidos. 

Presentes em uma grande variedade de alimentos, os amidos apresentam uma fase 

amorfa e uma fase cristalina, e ainda podem gelatinizar (RAHMAN, 2009). Durante a 

gelatinização, o amido sofre mudanças conformacionais; seus grânulos absorvem 

água, aumentam em tamanho e têm a estrutura alterada, diminuindo a cristalinidade. 

Esse fenômeno ocorre, em amidos não modificados, tipicamente entre 50 °C e 80 °C 

se houver água em excesso (BEHLAU; WIDMANN, [s.d.]). 

Conhecer o comportamento dos amidos é essencial para trabalhar com 

alimentos como bolos, pães, tubérculos e biscoitos. Com esse fato em mente, 

Eberstein, Hopcke e Koniecznyjanda (1980) levantaram a possibilidade de se utilizar 

análise térmica para caracterizar amidos. 

No início da década de 1990, Roos e Karel (1990) publicaram um trabalho em 

que diferentes misturas simulando alimentos foram estudadas, com foco na 

compreensão do estado amorfo e suas transições. Neste estudo, os autores usaram 

lactose amorfa, sacarose amorfa, e uma mistura gelatinizada de sacarose e amido, a 

diferentes atividades de água. Ao submeter as amostras a um programa de 

aquecimento a 5 °C/min, os autores observaram uma transição vítrea (amolecimento 

até o estado de “borracha”). A temperatura da transição vítrea apresentou forte 

dependência quanto ao conteúdo de água, a qual reduzia a temperatura de início da 

transição (efeito chamado plasticização). A lactose amorfa, quando submetida a um 

período a temperatura constante, formava cristais, a uma velocidade que dependia da 

temperatura em que era mantida. Os autores concluíram que as transições de estado 

em alimentos eram fortemente dependentes da temperatura, e que mais informações 

a esse respeito seriam úteis para entender os fenômenos envolvidos na fabricação e 

no armazenamento. Por exemplo, em um doce contendo lactose, a presença de 

cristais de soluto, mesmo que pequenos, provoca indesejável sensação arenosa. 

Portanto, conhecer o comportamento do material é útil para mantê-lo no estado 

desejado durante a conservação. 
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O entendimento da importância da temperatura e da umidade em possíveis 

mudanças de estado causou uma série de publicações a respeito. Roos e Karel 

(1991a, 1991b) voltaram a estudar mudanças de estado, desta vez em maltose, amido 

e maltodextrinas submetidos ao congelamento. Os autores elaboraram diagramas de 

estado para mostrar a transição vítrea ou formação de gelo, e sua dependência em 

relação à temperatura e ao conteúdo de sólidos. Para o amido puro, foi necessário 

estimar a temperatura de transição vítrea, pois o material se decompõe antes de sofrer 

a transição. 

Por implicar em mobilidade restrita para as moléculas do alimento, o estado 

vítreo despertou interesse como forma de preservação.  Karmas, Buera e Brunswick 

(1992) estudaram a relação entre o estado vítreo e o escurecimento não enzimático 

de alimentos. Neste estudo, os autores determinaram por DSC a temperatura de 

transição vítrea para soluções de açúcares e aminoácidos, e também de vegetais 

frescos. Feito isto, mantiveram algumas amostras a temperaturas abaixo e outras 

acima da transição vítrea. Os autores concluíram que o escurecimento foi muito mais 

rápido acima da temperatura de transição vítrea, devido à maior mobilidade das 

moléculas; mas que a formação de cristais de gelo retém o escurecimento devido à 

menor disponibilidade de água. Anos depois, Lievonen e Roos (2002) observaram 

que, ao contrário do que foi observado em 1992, o estado vítreo não impediu o 

escurecimento não enzimático de alimentos, mas que esse fenômeno dependia de 

outros fatores, como pH, concentração dos reagentes e atividade de água. 

Morrison et al. (1995) exploraram as propriedades de misturas de lipídios e 

amido usando DSC, de modo a verificar se possíveis complexos são formados em 

alimentos como a cevada, e o seu efeito sobre a gelatinização do amido. O DSC 

detectou que a gelatinização em algumas amostras teve o pico endotérmico em 

temperatura menor do que se não houvesse lipídios, dependendo da concentração 

destes; provando, dessa forma, que lipídios e amido podiam formar complexos. 

Vasanthan e Bhatty (1996) estudaram amido de cevada usando DSC, para avaliar se 

grânulos que ocorrem na natureza em tamanhos diferentes gelatinizariam de formas 

diferentes. Os autores concluíram que, neste caso específico, grânulos pequenos têm 

entalpias de gelatinização menores e temperaturas de gelatinização maiores que os 

grandes; mas desconsideraram a possível existência de lipídios nos grãos. 
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Depois de despertado o interesse quanto às mudanças de fase do amido, as 

gelatinas também passaram a ser estudadas em DSC. Tsereteli e Smirnova (1990)  

foram os primeiros a estudar em profundidade as propriedades térmicas de gelatinas, 

utilizando amostras com uma ampla faixa de conteúdos de umidade e diversas 

origens. Eles observaram que o comportamento das gelatinas é similar ao dos 

polímeros; mas que o preparo da amostra pode modificar fortemente suas 

propriedades, especialmente o ponto de gelificação. Os autores também estudaram, 

usando DSC, a transição vítrea em sistemas contendo gelatinas amorfas ou 

cristalinas. O conhecimento sobre o estado vítreo de gelatinas ainda foi aplicado por 

Sobral et al. (2001), para determinar sua viabilidade como barreira mecânica em 

filmes.  

Ainda hoje são publicados estudos usando DSC para caracterizar lipídios, 

amidos, gelatinas e outros componentes de alimentos (SANTOS, 2016; WANG; 

TANG; FU, 2016). A tendência mais recente de emprego de DSC no estudo de 

alimentos é a caracterização de materiais microencapsulados, que começou com o 

estudo de emulsões de óleos (HIJO et al., 2015; MORTAZA; MOBLI; MADADLOU, 

2012) e já envereda para o estudo de sistemas mais complicados, como o 

encapsulamento de nutrientes  (SEN GUPTA; GHOSH, 2015; XU; DUMONT, 2015). 

Por exemplo, Sahni et al. (2016) realizaram um estudo associando o encapsulamento 

de flavorizantes ao estado vítreo de misturas de polissacarídeos. Os autores utilizaram 

DSC para prever as condições de relaxamento da mistura em estado vítreo, e 

concluíram que, quanto mais próximo da temperatura de transição vítrea, maiores 

foram as perdas de flavorizante por volatilização. 

2.7 Diagramas de estado 

Nos diagramas de estado, o comportamento de um sistema é descrito 

graficamente, sob um determinado conjunto de condições (RAHMAN, 2009). 

Diferentemente dos diagramas de fase, os diagramas de estado têm a possibilidade 

de incluir sistemas fora do estado de equilíbrio. Essa abordagem foi proposta por 

McKenzie (1977). O autor sugeriu que esse tipo de diagrama poderia ser usado para 

sistemas metaestáveis, o que é o caso da maioria dos alimentos. 

Slade e Levine (1988) sugeriram o uso de diagramas de estado para alimentos. 

Utilizando sistemas simplificados de água e carboidratos, os autores sugeriram que 
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diversas variáveis poderiam ser incluídas, como tempo, temperatura, concentração e 

pressão, com a possibilidade de construir representações com diversas dimensões. 

Além dessas propriedades, mais tarde, outras variáveis foram incluídas, como 

frequência, umidade e taxa de cisalhamento, úteis para casos específicos. Em 

essência, utilizam-se essas informações para relacionar a composição e as condições 

de armazenamento do alimento à sua vida de prateleira, ou para melhorar suas 

características por meio de um conhecimento mais profundo das condições de 

processamento (RAHMAN, 2009). 

2.7.1 Construção  

Os primeiros “mapas” de estabilidade de alimentos envolviam a atividade de 

água e a taxa de crescimento de micro-organismos. Com a compreensão de que 

apenas a atividade de água não era informação suficiente para assegurar a 

estabilidade de um alimento, outros conceitos passaram a ser incluídos. 

Devido à mobilidade reduzida de seus componentes, considera-se que em um 

sistema em estado vítreo as taxas de reação são baixas, e, portanto, o sistema é 

relativamente estável. A água, por exemplo, está menos disponível nesses sistemas. 

O formato atualmente mais utilizado para diagramas de estado é o de temperatura 

versus conteúdo de sólidos, com linhas representando as condições em que ocorrem 

transições. Nesse diagrama encontram-se as condições em que o alimento está em 

estado vítreo; além disso, em conjunto com o diagrama, é comum fornecer uma 

isoterma de sorção, para se avaliar a atividade de água e identificar a monocamada 

(RAHMAN, 2006, 2010; SABLANI; SYAMALADEVI; SWANSON, 2010). 

Na Figura 6 é mostrado o formato geral de um diagrama de estado, 

considerando que um alimento é uma mistura binária de água e sólidos; dividido em 

macrorregiões, com destaque para as linhas utilizadas para sua construção. 
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Figura 6- Diagrama de estado dividido em macrorregiões. 

 

Fonte: Adaptado de RAHMAN, 2010 

Na Figura 6, as linhas AE e BEC são, respectivamente, as de congelamento e 

transição vítrea, e definem as macrorregiões 1, 2, 3 e 4 (RAHMAN, 2010; SLADE; 

LEVINE, 1988). O ponto A representa a fusão da água pura; o ponto B, a transição 

vítrea da água pura, assumida como -137,15 °C, de acordo com Velikov, Borick e 

Angell (2001). O ponto C é a transição vítrea do sólido puro; o ponto D representa a 

máxima concentração por congelamento, que ocorre em E, ponto em que não é mais 

possível formar cristais de gelo ao reduzir a temperatura mesmo que ainda haja água 

não congelada. 

A macrorregião 4, pode ter solução de sólidos em água, ou o estado que 

Rahman chama de “rubbery”; essa é a região de maior instabilidade. Abaixo da linha 

de congelamento, ao se reduzir a temperatura, a água forma cristais de gelo e perde 

mobilidade. Na macrorregião 2, toda a água livre está congelada, restando a água não 

congelável. E, na macrorregião 1, o sistema está abaixo da temperatura de transição 

vítrea; essa é a região com menor mobilidade molecular e, portanto, a de maior 

estabilidade. 

Observa-se no diagrama da Figura 6 uma região com alta fração mássica de 

sólidos, em que não ocorre o congelamento, mesmo existindo água no sistema e a 

baixas temperaturas. A água que não congela nessas condições é chamada não 
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congelável (RAHMAN, 2009). Um sistema que possui apenas água não congelável 

passa diretamente à transição vítrea, sem congelar.  

Se o sistema possuir água congelável, é possível que apenas o congelamento 

seja detectado. Nesses casos, procede-se detectando a transição vítrea na existência 

de apenas água não congelável. Para delinear a curva de transição vítrea na região 

em que há água congelável, considera-se a temperatura de transição vítrea da água 

pura, e utiliza-se um modelo para prever as condições de Tg’ (JOHARI; 

HALLBRUCKER; MAYER, 1987; RAHMAN, 2006).  

Na Figura 6, observa-se que, com a redução da temperatura, formam-se 

cristais de gelo. Os cristais tendem a ser constituídos de água pura, sendo que os 

sólidos solúveis continuam em sua maioria dissolvidos na solução remanescente. 

Com a formação de mais cristais de gelo, a solução torna-se mais concentrada, 

podendo formar cristais de soluto dependendo da solubilidade do mesmo (no 

diagrama, essa região está identificada como 2) (RAHMAN, 2009). Essa transição é 

reversível; ou seja, se a temperatura for aumentada, os cristais se fundem e o sistema 

volta ao estado original. 

A partir da região da Figura 6 na qual gelo, solução e soluto coexistem no 

material, se a temperatura for reduzida, a mobilidade molecular também diminui, com 

o aumento da viscosidade. Essa transição é de segunda ordem e causa a  formação 

de um sólido sem a organização de um cristal; ou seja, amorfo (RAHMAN, 2006). 

Assim como o congelamento, a transição vítrea é reversível. 

Se o resfriamento for rápido, os cristais de gelo não têm tempo de se formar, e 

todo o alimento torna-se amorfo. A viscosidade da solução concentrada também 

dificulta a cristalização. Caso a intenção seja formar cristais, é possível adotar um 

período isotérmico na análise térmica; deixando a amostra em torno de uma hora a 

uma temperatura abaixo da fusão, mas acima da transição vítrea (SABLANI; 

SYAMALADEVI; SWANSON, 2010). Esse procedimento é adotado na construção de 

diagramas de estado para construir a curva Tgi’, a qual vale para amostras com água 

congelável (vide a curva de congelamento na Figura 6). Essa curva marca as 

condições em que o alimento se torna uma combinação de sólido amorfo (em estado 

vítreo), gelo e cristais de soluto. Dependendo da sensibilidade do equipamento, a 

curva Tgi’ pode não ser detectada.  
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 A curva de transição vítrea propriamente dita é obtida quando a água contida 

nas amostras é não congelável, o que não é possível em todas as situações. A partir 

dos dados obtidos e do ponto de transição vítrea da água pura, é possível, por meio 

de um modelo apropriado, estimar a curva de Tg para todas as composições 

(FESSAS; SCHIRALDI, 2001; RAHMAN, 2010; ZHAO et al., 2016).  

Por mais que se reduza a temperatura, nem toda a água congela. Em alimentos 

em estado vítreo, as moléculas de água apresentam mobilidade reduzida, devido à 

viscosidade da solução concentrada, para formar novos cristais de gelo. Como não 

está congelada, essa água está mais disponível para reações do que para a formação 

de cristais, o que comprometerá a estabilidade do alimento (SABLANI; 

SYAMALADEVI; SWANSON, 2010). 

De acordo com Rahman (2009), amostras sem água congelável podem 

apresentar sinais de transição vítrea diferentes do degrau esperado na curva da DSC. 

Na Figura 7 mostram-se alguns desses casos. 

Figura 7: Curvas atípicas de transição vítrea obtidas por DSC. (a) Formato comum, em degrau; (b) 

Inclinação exotérmica; (b) Inclinação endotérmica; (d) Mudança na inclinação da linha base. 

 

Fonte: Adaptado de Rahman (2009) 

É possível incluir mais estados no diagrama, conforme mostrado por Sablani, 

Symaladevi e Swanson (2010) e Rahman (2010), para mostrar a vaporização e 
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solubilidade por exemplo. Mostra-se um exemplo de diagrama com essas informações 

na Figura 8. 

Figura 8- Diagrama de estado dividido em microrregiões. 

 

Fonte: Adaptado de Rahman, 2010 

Ao incluir no diagrama de estado as curvas de vaporização, solubilidade e da  

monocamada, é possível definir mais regiões, chamadas de microrregiões por 

Rahman (2010). Por ter a maior mobililade molecular, a microrregião numerada como 

13 na Figura 8 é a mais instável, e a estabilidade aumenta em ordem decrescente. A 

microrregião 1, por ter umidade abaixo da monocamada e estar em estado vítreo, é a 

mais estável. Dependendo do material e de seu grau de plasticização (efeito da água 
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sobre a temperatura de transição vítrea), a curva de transição vítrea pode se 

“deslocar” no diagrama, assumindo formatos como o representado pela linha EO. 

A linha que separa as regiões 11 e 12, a curva de solubilidade, indica se há 

cristais de soluto ou não, acima das temperaturas de congelamento e transição vítrea. 

Dependendo da matriz sólida, pode não haver dissolução do material em água, 

tornando desnecessário incluir a curva de solubilidade. Na região 11, pela quantidade 

de água livre, o sistema é instável. Pode ocorrer colapso da estrutura se o sistema for 

sólido, ou cristalização de seus componentes se for amorfo, ou mesmo reações 

químicas. 

 O ponto B da Figura 8 é a concentração em que, com o resfriamento, cristais 

de soluto se formam ao mesmo tempo em que os de gelo. Esse é o chamado ponto 

eutético. Abaixo da temperatura desse ponto, formam-se cristais de soluto durante o 

congelamento, se houver água congelável (região 8). 

Dependendo do controle da temperatura ao congelar o sistema, a máxima 

concentração por congelamento pode ser diferente. É possível que o congelamento 

seja detectado até temperaturas mais baixas com taxas de resfriamento mais 

controladas (ponto N). Dependendo disso, a máxima concentração por congelamento 

pode variar (pontos I’, H’). 

2.7.2 Uso de diagramas de estado para alimentos 

Depois dos trabalhos de Mc Kenzie (1977), Roos e Karel, (1991c), e Slade e 

Levine (1988), os diagramas de estado vêm sendo aplicados em diferentes situações 

envolvendo alimentos. Inicialmente, utilizava-se esse recurso para sistemas simples, 

como proteína isolada (KOKINI; COCERO; MADEKA, 1994; MADEKA; KOKINI, 

1992), leite em pó (JOUPPILA; ROOS, 1994), e soluções de carboidratos e proteínas 

(ROOS, 1995a). Depois, o uso dos diagramas difundiu-se para a descrição de 

sistemas mais complexos, como biscoitos (NIKOLAIDIS; LABUZA, 1996), maçãs (DEL 

VALLE; CUADROS; AGUILERA, 1998; SÁ; FIGUEIREDO; SERENO, 1999) e arroz 

(PERDON; SIEBENMORGEN; MAUROMOUSTAKOS, 2000).  

Atualmente, na construção de diagramas de estado para alimentos, a técnica 

de DSC é amplamente empregada, devido à sua capacidade de detectar diversos 

fenômenos em alimentos. A gelatinização do amido, a cristalização e o derretimento 
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de carboidratos e lipídios, a quantidade de água não congelável, o ponto e a entalpia 

de fusão e a estabilidade em relação à temperatura são exemplos de mudanças 

detectáveis com o uso dessa técnica, e que a tornam conveniente para estudar 

alimentos. 

Rahman (2004) estudou tâmaras usando diagramas de estado, e obteve 

resultados muito diferentes em diferentes taxas de aquecimento. A temperatura de 

início da fusão da água contida nas frutas alterava-se radicalmente se a amostra fosse 

aquecida rapidamente; por isso, após diversos testes, o autor selecionou a taxa de 5 

°C/min como a melhor para observar transições vítreas. Além disso, nesse trabalho, 

o diagrama de estado gerado continha uma curva adicional referente à fusão dos 

açúcares da fruta. 

Recentemente, Zhao et al. (2015) construíram um diagrama de estado para 

manga liofilizada. Os autores, além de apresentarem o diagrama, utilizaram o modelo 

de Williams-Landel-Farry (ROOS, 1995b; SUN, 1997) para estimar a vida de prateleira 

de manga armazenada acima da transição vítrea, em função da umidade. Porém, o 

modelo requer dados precisos sobre a estrutura da amostra, especialmente se a 

temperatura de transição vítrea for próxima à de fusão. 

Zhao et al. (2016) também construíram um diagrama de estado para 

cogumelos, os quais contêm PNAs em uma rede de proteínas (BRAUER; KIMMONS; 

PHILLIPS, 2002; KUMAR et al., 2012). Os autores aplicaram um período de espera 

para a formação de cristais de gelo nas amostras que continham água congelável; e 

detectaram transições vítreas em todas as amostras, mesmo as que continham água 

congelável. 

É interessante observar que Fessas e Schiraldi (2001) construíram o diagrama 

de estado de um dos polissacarídeos não-amiláceos identificado por Cordenunsi, 

Shiga e Lajolo (2008) em bananas maduras, mostrado na Figura 9. Segundo os 

autores, os polissacarídeos em questão, os arabinoxilanos, poderiam ter efeito 

crioestabilizante, pois a sua presença aumentaria a viscosidade do sistema. Esse 

aumento da viscosidade prejudicaria a formação de cristais de gelo; os quais se 

tiverem tamanho suficiente, poderiam prejudicar mecanicamente a estrutura biológica, 

como a de células.  
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Figura 9- Diagramas de estado para o arabinoxilano (a) de alta massa molecular e (b) de baixa 

massa molecular.

 

Fonte: (FESSAS; SCHIRALDI, 2001) (Adaptado) 

Observa-se que, para o arabinoxilano de baixa massa molecular, os autores 

observaram uma transição vítrea abaixo da temperatura de congelamento, quando 

havia água congelável. Para o de alta massa molecular, não houve congelamento, 

mesmo quando havia água disponível; no lugar, foi observada uma transição vítrea. 

Como os cristais de gelo não se formaram, os arabinoxilanos de alta massa molecular 

podem de fato auxiliar na crioproteção de tecidos. 

Uma das utilidades de um diagrama de estado feito para um determinado 

processo é acompanhar as condições do sistema durante suas etapas. Um exemplo 

é o trabalho de Cnossen et al. (2001); mostrado na Figura 10 

Figura 10. Representação da secagem de grãos de arroz, durante a secagem com (○) e sem 

(■) controle de temperatura. (a) diagrama de estado (b) zonas do grão

 

Fonte: Adaptado de Cnossen et al. (2001) 
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Na Figura 10, Cnossen et al.utilizam uma versão simplificada do diagrama de 

estado de grãos de arroz para demonstrar as transformações por eles sofridas durante 

a secagem; mostrando como um grão de arroz no estado inicial (⋆), ao ser aquecido 

para a secagem, perde umidade mais rapidamente na superfície (S) do que no meio 

(M) e no centro (C). Ao reduzir a temperatura após a secagem, a superfície pode 

atingir o estado vítreo antes dos demais pontos do grão, e essa diferença de estados 

pode levar o grão a se romper (processo representado por ■). Para evitar a ruptura 

dos grãos, é possível manter a temperatura alta, de modo a evitar a transição vítrea 

da superfície (processo representado por ○). 

Um dos exemplos mais completos de uso dos diagramas de estado para 

descrever processos envolvendo alimentos é o preparo e assamento de pão. Cuq, 

Abecassis e Guilbert (2003) descreveram o preparo de pão com massa de farinha de 

trigo, desde a mistura da massa com água até o resfriamento do pão assado, usando 

diagramas de estado. As fases descritas são representadas na Figura 11: 
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Figura 11. Fases do preparo de pão, representadas em um diagrama de estado.

 

Fonte: Adaptado de CUQ, ABECASSIS, GUILBERT (2003) 

Na Figura 11, observa-se que os ingredientes secos, inicialmente em estado 

vítreo, ficam acima da curva de transição vítrea depois da adição de água, que reduz 

o conteúdo de sólidos e plasticiza a mistura. A fase 2 compreende o amassamento, a 

moldagem e a fermentação, período em que o glúten é desenvolvido, formam-se 

bolhas de ar, mas a composição e o estado da massa não se alteram. No estado 3, a 

temperatura aumenta enquanto o pão é assado; porém, nem todas as regiões se 

comportam da mesma forma. A parte externa é aquecida rapidamente, perde água e 

forma uma casca, que dificulta que o miolo do pão perca água. Ambas as zonas têm 

amido gelatinizado nesta etapa; porém, durante o resfriamento (fase 4), ao resfriar, a 

casca, com um conteúdo de água menor que o miolo, torna-se vítrea, o que lhe 

confere crocância. Enquanto isso, o miolo não sofre transição vítrea, e permanece 

macio. 
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3 Materiais e métodos 

Para obter os polissacarídeos não amiláceos (PNAs), doze bananas (Musa 

cavendishii, variedade Nanicão) obtidas de um mesmo lote de um mesmo produtor 

foram compradas e mantidas em temperatura ambiente até o estágio 8 de maturação, 

e selecionadas conforme descrito na seção 3.1 a seguir. Depois de selecionadas, as 

bananas foram congeladas até o uso. O método utilizado nesta seção foi desenvolvido 

por Mendez (no prelo). 

3.1 Seleção das bananas 

Para selecionar as bananas ao menos no estágio de maturação 7, utilizou-se 

um texturômetro TS-XT2i (SMS, Reino Unido) com um probe de 6 mm2 de área. A 

banana a ser testada foi parcialmente descascada, e colocada horizontalmente sobre 

a base do texturômetro, com a parte descascada voltada para cima e o probe 

apontando aproximadamente para o meio da polpa. A montagem é mostrada na 

Figura 12: 

Figura 12. Montagem do texturômetro para o teste de firmeza da banana. 

 

Fonte: Autor 



50 

 

Em cada banana, o probe penetrou a polpa a 1 mm/s, prosseguindo até 12 mm 

após detectar resistência à penetração, e em seguida retornando à posição inicial a 

10 mm/s. A firmeza foi definida como a força máxima da curva força vs. tempo. 

Para analisar o teor de sólidos solúveis, separaram-se porções de 10 g de cada 

banana, amassaram-se essas amostras com uma colher, e dissolveu-se o purê 

resultante em 100 mL de água. Mediram-se os sólidos solúveis da solução resultante 

em um refratômetro de bancada Zeiss Jena (Zeiss, Oberkochen, Alemanha); o 

resultado obtido foi corrigido em relação à diluição e à temperatura, de acordo com 

método sugerido pelo MAPA [s.d.].  

3.2 Extração de PNAs 

A Figura 13 a seguir mostra como foi realizada a extração: 

Figura 13. Resumo do método de extração dos PNAs a partir de bananas. 

 

Fonte: Autor 

.As bananas foram amassadas com um mixer até se tornarem um purê 

uniforme. Em seis erlenmeyers de 150 mL, colocaram-se 20 g do purê de banana, e 

adicionaram-se lentamente 100 mL de etanol (99 %), sob agitação vigorosa, para 

evitar que o purê aglomerasse. Colocaram- então os erlenmeyers em banho de água 

termostatizado (Marconi MA-184, Brasil) a temperaturas determinadas (25 °C ou 65 

°C), e agitados manualmente a cada dez minutos. Aos 30 min de banho, dois 
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erlenmeyers foram removidos do banho; aos 60 min, mais dois; e, aos 90 min, 

retiravam-se os restantes. Cada extração foi realizada em duplicata. 

O conteúdo de cada erlenmeyer foi filtrado em um tecido limpo. A torta 

resultante da filtração (fração insolúvel em álcool), rica em PNAs, foi colocada em uma 

placa de Petri, envolvida em tecido e seca com o uso de um soprador, e 

posteriormente pesada. O filtrado (fração solúvel em álcool) foi descartado. 

Armazenaram-se as placas de Petri com a fração insolúvel em um dessecador até o 

uso. 

O rendimento da fração insolúvel foi calculado de acordo com a Equação 8: 

 

0m

m
n

fi
  

 
(8) 

Em que: 

n= rendimento (g/g de purê inicial); 

m
fi
= massa final da fração insolúvel (g); 

m
0
= massa inicial de purê (g). 

3.3 DSC 

Realizaram-se as análises térmicas em um calorímetro de varredura diferencial 

DSC Q2000 (TA Instruments, New Castle, EUA), com sistema de resfriamento RCS, 

mostrados na Figura 14: 

Figura 14. Sistema de refrigeração RCS 90 (1) e DSC Q 2000 (2) utilizados (TA Instruments, EUA). 

 

Fonte: Autor 
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Assumiu-se que a maior parte da fração insolúvel resultante da extração 

descrita na seção anterior era composta de PNAs. As amostras usadas foram as 

seguintes: 

a) Ácido poligalacturônico (APG), pureza ≥ 90 % (Sigma-Aldrich, EUA); 

b) Arabinoxilano de trigo (AX) (Megazyme, Irlanda); 

c) PNAs extraídos da banana a 25 °C, por 30 min, 60 min e 90 min; 

d) PNAs extraídos da banana a 65 °C, por 30 min, 60 min e 90 min. 

 

Cada amostra foi testada no calorímetro de varredura diferencial em cadinhos, 

com diferentes quantidades de água adicionada. A quantidade de água a adicionar 

dependeu da umidade inicial de cada amostra, e da umidade desejada para cada 

cadinho. A Figura 15 a seguir mostra o preparo das amostras para os testes em DSC. 

Figura 15. Preparo dos cadinhos e teste DSC.  

 

Fonte: Autor 

Antes do preparo, pesou-se uma alíquota de cerca de 100 mg de cada amostra 

em vidros de relógio, os quais foram mantidos por pelo menos 24 h em uma estufa 

(Fabbe modelo 119, Brasil) a 100 °C, para calcular a umidade inicial, de acordo com 

o método proposto por Zenebon, Pascuet e Tiglea (2008). 

Pesaram-se as amostras em pó dentro de cadinhos de alumínio de 40 µL, com 

tampas herméticas (TA Instruments, EUA); quando necessário, acrescentou-se água 
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com uma microseringa de 10 µL (Hamilton, EUA). Os cadinhos foram fechados em 

uma prensa Tzero (TA Instruments, EUA) após o preparo. 

As proporções de água e amostra utilizadas em cada teste DSC foram 

calculadas de modo a atingir cerca de 10 mg em cada cadinho, e a cobrir uma ampla 

faixa de conteúdo de água. Usaram-se proporções que se aproximariam o máximo 

possível de (10, 20, 30, 45, 60, 80 e 90) g de água/ 100 g de amostra, em base úmida. 

Para garantir que a água entrasse em contato com toda a amostra, os cadinhos já 

preparados foram mantidos à temperatura ambiente por pelo menos 24 h. 

Como testes preliminares indicaram que as amostras com 80 e 90 g de água/ 

100 g de amostra (b.u.) têm um comportamento similar ao da água pura, organizaram-

se os experimentos de modo a fazer mais repetições das amostras com maior 

conteúdo de sólidos, cujo comportamento é de maior interesse para este trabalho. 

Esse procedimento foi utilizado, por exemplo, por Rahman (2004) e Zhao et al. (2015). 

As repetições se deram conforme mostrado na Tabela 4 a seguir: 

Tabela 4. Repetições para cada teor de umidade das amostras de PNAs extraídos de banana 

Umidade desejada (g/100 g b.u.) Número de testes por amostra 

10 4 
20 3 
30 3 
45 2 
60 2 
80 1 
90 1 

 

No DSC, realizaram-se os testes sob um fluxo de nitrogênio (gás de purga) de 

50 mL/min. De acordo com Pansare e Patel (2016), uma taxa de aquecimento ou 

resfriamento de 1°C/ min seria muito baixa, uma taxa de 20 °C/ min seria muito alta, 

e de (5-10) °C/ min seria a mais indicada para detectar transições vítreas. Em testes 

preliminares, verificou-se que a taxa de aquecimento de 5 °C/min mostrou-se 

adequada para observar esses fenômenos. Os testes foram feitos de modo a cobrir a 

maior faixa de temperatura possível, e incluíram o período isotérmico sugerido por 

Sablani, Syamaladevi e Svenson (2010). 

Com base nos testes preliminares e nas referências citadas, o seguinte 

programa de temperatura foi aplicado: 
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a) Equilibrar a amostra a 2 °C a partir da temperatura ambiente, o mais 

rapidamente possível, manter a 2 °C por 10 min, e a partir deste ponto iniciar 

a coleta de dados; 

b) Reduzir a temperatura a 5 °C/min até -20 °C; 

c) Manter constante por 10 min; 

d) Reduzir a 5 °C/min até -60 °C; 

e) Manter constante por 10 min; 

f) Aumentar a temperatura a 5 °C/min até 90 °C.  

Após os testes, cada cadinho foi pesado, perfurado, deixado a 100 °C por pelo 

menos 24 h (Fabbe modelo 119), e pesado novamente. A massa perdida  na secagem 

foi assumida como sendo somente água, e calculou-se a umidade real atingida no 

preparo dos cadinhos. 

Para uma primeira análise, para o cálculo da entalpia dos picos detectados e 

para exportação dos dados obtidos, utilizou-se o Universal Analysis (TA Instruments, 

EUA). Então, para tratamento dos dados, utilizou-se o Excel (Microsoft, EUA). A 

entalpia calculada pelo Universal Analysis foi comparada à calculada via Excel, 

utilizando a regra dos trapézios, apenas para as amostras obtidas a 25 °C e 30 min, 

para checagem dos valores. 

Calculou-se a razão entre a entalpia de fusão da água presente nas amostras 

e a entalpia de fusão que elas apresentariam se houvesse nelas a mesma proporção 

de água pura, sem interferência de sólidos, de acordo com a Equação 9: 

 
ww
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   (9) 

Sendo: 

I=  Razão entre a entalpia de fusão das amostras e a que ocorreria com a 

mesma proporção de água pura (-); 

ΔHobs= Área do pico de fusão no termograma (entalpia observada, em J/g); 

ΔH
w
= Entalpia de fusão da água pura (J/g) 

X
w
= Proporção de água na amostra (g água/ g amostra, base úmida). 
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3.4 Análise termogravimétrica 

A análise termográvimétrica (TGA) foi realizada em um forno DTG 60H 

(Shimadzu, Japão), como o mostrado na Figura 16 a seguir: 

Figura 16. Forno DTG 60H 

 

Fonte: Shimadzu 

Utilizaram-se cadinhos de platina e atmosferas de nitrogênio ou de ar sintético, 

conforme o teste, a 100 mL/min. Cerca de 10 mg de amostra foram pesados 

exatamente, colocados nos cadinhos, e aquecidos da temperatura ambiente até 800 

°C, a uma taxa de 10 °C/min. Os dados foram exportados para Excel (Microsoft, EUA) 

e tratados. 

3.5 Isotermas de sorção 

Para gerar as isotermas de sorção de vapor, utilizou-se um analisador de 

sorção de vapor (VSA, do inglês vapor sorption analyzer), modelo VSA 1055 

(Decagon, EUA), mostrado na Figura 17 a seguir: 
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Figura 17. VSA 1055 utilizado. 

 

Fonte: Autor 

A calibração é feita pelo fabricante e foi verificada usando padrões descartáveis 

de atividade de água: um padrão de 6,0 mol/L de NaCl, para atividade de água 0,76; 

e um de 13,41 mol/L de LiCl, para atividade de água 0,25 (ambos a 25 °C). Em cada 

teste utilizaram-se cerca de 100 mg de amostra, o suficiente para cobrir todo o fundo 

da cápsula de aço inox. 

Cada isoterma foi gerada no intervalo de a
w = 0,10 até a

w = 0,95, à temperatura 

ambiente. 

Utilizou-se o método DVS (do inglês dynamic vapor sorption), com passo de aw 

de 0,1, tolerância de 0,05 % na mudança de massa (weight trigger), e timeout de 24 

h, condições padrão do equipamento. Aproveitaram-se apenas os pontos de equilíbrio 

para a geração de isotermas, sendo os demais descartados. Cada isoterma foi gerada 

em duplicata. Os dados foram exportados e tratados em Excel (Microsoft, EUA). 

3.6 Descrição matemática 

Nos diagramas de estado, utilizaram-se modelos para traçar as curvas 

delimitadoras de macrorregiões: a de transição vítrea e a de congelamento. Utilizou-

se também um modelo para prever a umidade de monocamada das isotermas de 

sorção. 
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Para os modelos usados para descrever as isotermas de sorção de vapor, 

todos os parâmetros foram calculados usando o recurso Solver do Excel (Microsoft, 

Redmond, EUA). 

3.6.1 Início da fusão 

Para modelar a curva de congelamento, utilizou-se o modelo de Chen et al. 

(1990), proposto para frutas e vegetais: 

 35010 )(X+XT= ss   (10) 

Em que ΔT é a diferença entre o ponto de fusão da água pura, e a temperatura 

de início de congelamento da mistura; e Xs é o conteúdo inicial de sólidos em base 

úmida.  

3.6.2 Transição vítrea  

O modelo mais comum para a modelagem da transição vítrea em alimentos é 

o de Gordon e Taylor (1953), que considera uma mistura de sólidos e água, expresso 

como: 

 
ws

gwwgsS

gm
XkX

TXkTX
T

'

)(')(




   

(11) 

 

Em que: 

T
gm é a temperatura de transição vítrea da mistura (°C); 

X
s 
e X

w são, respectivamente, a fração mássica de sólidos e de água (g/ g de 

amostra, b.u.); 

T
gs 

e T
gw 

são, respectivamente, as temperaturas de transição vítrea dos sólidos 

puros e da água pura (°C); 

k' é o parâmetro de Gordon-Taylor (-). 

3.6.3 Isotermas de sorção 

Para a descrição matemática das isotermas de soção, selecionou-se o melhor 

modelo visualmente e pelo coeficiente de correlação (r2) usando o Solver do Excel 

(Microsoft, EUA). O ajuste final com o modelo selecionado foi feito por regressão não 

linear no Statgraphics 18 Centurion (Statgraphics Technologies Inc, EUA).  
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4 Resultados e Discussão 

4.1 Seleção das bananas e extração dos PNAs 

Para selecionar os frutos no estágio de maturação acima de 7, conforme critério 

mencionado no item 2.1.2, foram selecionadas as bananas cuja firmeza máxima foi 

inferior a 1,5 N (1,23 ± 0,43 N). O teor de sólidos solúveis medido nos frutos foi de 

20,00 °Brix a 22°C (com a correção de temperatura, 20,15 °Brix a 20 °C). 

 A Tabela 5 a seguir indica o rendimento (n) da fração insolúvel para todos os 

tratamentos: 

Tabela 5. Rendimento em massa da fração insolúvel 

Temperatura do banho 
(°C) 

Tempo de extração 
(min) 

n (g/100 g de amostra úmida 
inicial)* 

25 30 12,94±1,46 
25 60 13,24±1,46 
25 90 12,43±0,75 
65 30 11,15±1,84 
65 60 11,70±1,95 
65 90 11,17±1,53 

*Por meio de ANOVA (teste F), não foram detectadas diferenças significativas entre os valores. 

4.2 Análise térmica 

Devido ao tamanho dos cadinhos e do volume que podem comportar, não foi 

possível misturar exatamente a quantidade desejada de água e sólidos. A umidade 

determinada no cadinho após a análise térmica foi a considerada para a construção 

do diagrama de estado. 

4.2.1 DSC 

Os termogramas completos serão apresentados neste trabalho como curvas 

de fluxo de calor versus tempo, em vez de fluxo de calor versus temperatura, que é a 

prática mais comum na literatura.  Adotou-se essa abordagem para evitar problemas 

de visualização, pois o programa de temperaturas passa pela mesma temperatura 

mais de uma vez. Isso torna alguns dos termogramas completos baseados na 

temperatura difíceis de interpretar, como mostrados na Figura 18: 
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Figura 18. Termogramas de PNAs extraídos de banana madura a 25 °C por 30 min, com 88,9 g/100 g 

de umidade (b.u.): (a) em função do tempo e (b) em função da temperatura. 

 

As seções em zoom serão mantidas em função da temperatura para evitar a 

inclusão de um novo eixo mostrando o programa de temperatura, e assim tornar a 

leitura mais clara. 

Além disso, fenômenos exotérmicos serão representados com picos para cima; 

e endotérmicos, para baixo. É importante observar que os pontos experimentais foram 

obtidos em intervalos muito próximos, de modo sua visualização se assemelha a 

linhas. 

Como esperado, o conteúdo de água das amostras influenciou o formato dos 

termogramas, para conteúdos de água ao redor de 90 g/100 g, o formato dos 

termogramas foi similar ao mostrado na Figura 19: 
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Figura 19. Termograma de PNAs de banana madura extraídos a 25 °C, por 30 min, com 88,9 g de 

água/100 g amostra (b.u.): (a) termograma completo; (b) pico de fusão; (c) pico de cristalização. 

 

Observa-se que a cristalização não ocorreu a 0 °C; em vez disso, ocorreu 

super-resfriamento, e a amostra congelou a -20 °C, durante a isoterma. A cristalização 

e a fusão (próxima a 0 °C) apresentaram picos tão intensos (em altura) que 

mascararam quaisquer outros eventos. Por liberar calor, a cristalização da água 

causou o aquecimento da própria amostra, como é possível observar na Figura 19(c); 

o efeito sobre a temperatura não é tão intenso durante a fusão (Figura 19(b)). O 

comportamento das amostras com mais adição de água, foi similar ao da água pura, 

mostrado nas Figuras 20, 21 e 22. 

Figura 20. Termograma de água milli-Q, testada nas mesmas condições que as demais amostras. 
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Figura 21. Termograma de PNAs extraídos de banana madura a 25 °C, em diferentes tempos, com 

umidade ao redor de 90 g/100 g (b.u.). 

 

Figura 22 Termograma de PNAs extraídos de banana madura a 65 °C, em diferentes tempos, com 

umidade ao redor de 90 g/100 g (b.u.). 

 

Em algumas amostras, ocorreram cristalizações de menor intensidade após o 

primeiro evento exotérmico como o apontado pela seta na Figura 22, indicando que a 

isoterma do programa de temperatura, como sugerido por Sablani, Symaladevi e 

Swenson (2010), é justificada. O tempo aplicado foi maior que o necessário para a 

cristalização completa do gelo, pois as cristalizações só foram observadas até o início 

da isoterma (evento apontado pela seta próximo aos 5 min de experimento).  

As amostras de PNAs com alto conteúdo de água apresentaram ainda picos 

endotérmicos de baixa intensidade entre 60 °C e 80 °C. Em alguns ensaios, a 

gelatinização foi observada em temperaturas maiores que a faixa observada por 

Tribess et al. (2009) para amido de banana (Musa cavendishii) verde (vide seção 2.1). 
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Deve-se levar em conta que a gelatinização observada foi do amido residual em um 

produto isolado de bananas maduras, e com proporções diferentes de água das 

empregadas pelos autores.  

Os picos de gelatinização só foram observados ao ampliar a região próxima a 

70 °C, indicando a gelatinização de amido ainda presente na banana madura, não 

removido completamente na extração. Na Figura 23 é mostrado o pico endotérmico 

correspondente à gelatinização do amido. 

Figura 23. Região entre 60 ºC e 80 ºC do termograma indicando o pico endotérmico correspondente a 

gelatinização do amido presente na fração insolúvel da extração conduzida a 25 ºC por 30 min. 

 

Fonte: Autor 

Para amostras com conteúdo de água inferior a 30 g/100 g (b.u.), foi observado 

um comportamento diferente; não foram detectados picos de cristalização, como pode 

ser visualizado na Figura 24. No entanto, ao redor de 60 ºC, um degrau sugere uma 

transição vítrea. Apesar que essa faixa de temperatura corresponde a um típica 

gelatinização do amido da banana, a mesma não ocorreu devido que a amostra não 

continha excesso de água (BEHLAU; WIDMANN, [s.d.]). 

A ausência de pico de cristalização indica que a mobilidade da água contida na 

amostra é reduzida e não formam cristais de gelo. Essa água pode estar ligada à 

estrutura do sólido; ou a viscosidade do sistema é tão alta que não é possível a água 

migrar para formar um cristal de gelo (PROVÁ et al., 2010; RAHMAN, 2006). 
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 Figura 24. Termograma de PNAs extraídos de banana madura a 25 °C, por 30 min, com 8,7 g de 

água/100 g de amostra (b.u.); com setas indicando o degrau na curva. 

 

Observa-se que, quando o programa de temperatura muda de uma isoterma 

para uma rampa, o fluxo de calor detectado sofre uma mudança abrupta. Essa 

mudança detectada é apenas instrumental e não significa que a amostra tenha sofrido 

alterações.  

Mesmo durante isotermas ou rampas uniformes, detectam-se alterações do 

fluxo de calor, cuja curva assume formatos inclinados ou curvos. Pode-se definir o 

fluxo de calor como o produto entre a massa da amostra, o calor específico à pressão 

constante, e a taxa de aquecimento. Se a taxa de aquecimento e a massa da amostra 

são ambas constantes, a alteração no fluxo de calor é devida a uma mudança do calor 

específico sensível da amostra (WAGNER, 2009). 

Nas Figuras 25 e 26 são mostrados os termogramas obtidos de PNAs sem 

adição de água. 
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Figura 25. Região correspondente a rampa de aquecimento dos termogramas de PNAs extraídos de 

banana madura a 25 °C, a diferentes tempos, sem adição de água. Os valores de umidades são 

expressos em base úmida. 

 

Figura 26. Região correspondente a rampa de aquecimento dos termogramas de PNAs extraídos de 

banana madura a 65 °C, a diferentes tempos, sem adição de água. Os valores de umidades são 

expressos em base úmida. 

 

A umidade atingida não é a mesma para todas as amostras, o que dificulta a 

comparação. Mesmo assim, é possível observar que, para os testes sem adição de 

água (o menor valor estudado), transições foram detectadas entre 55 °C e 80 °C.  

Com o aumento do conteúdo de água até cerca de 30 g de água/100 g (b.u.), 

esse evento não foi perceptível; como exemplificado na Figura 27. Para conteúdos de 

umidade mais altos, ocorreu um pico em torno de 0 °C. 
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Figura 27. Região da rampa de aquecimento dos termogramas de PNAs extraídos da banana madura 

a 25 °C por 30 min para diferentes valores de umidade em base úmida. 

 

Para avaliar esses eventos, é necessário levar em conta a interação entre a 

água e os outros componentes das amostras. Mesmo sem adicionar água, os 

polímeros naturais têm água associada à sua estrutura, (HATAKEYAMA; 

HATAKEYAMA, 1998) que não se comporta como água pura. Portanto, apesar da 

presença de umidade, devido à mobilidade reduzida da água, não se detecta 

congelamento, nem fusão. 

Na Figura 27 se observa um evento entre 60 °C e 90 °C, para as amostras com 

baixa umidade, que pode ser uma transição vítrea. Com o aumento do conteúdo de 

água, ocorre a plasticização dos polímeros presentes na amostra, reduzindo a 

temperatura de transição vítrea: um aumento da umidade de cerca de 10 g de 

água/100 g de amostra (b.u.) reduz a temperatura de transição vítrea. Se o conteúdo 

de água aumenta, verifica-se água disponível para congelamento e fusão posterior 

(curva correspondente a umidade de 28,2 g/100 g da Figura 24). Essa interação entre 

a água e a matriz sólida explica por que, em muitas das amostras, não se detectou 

nenhum evento após a adição de 10 g de água/100 g (b.u.) à amostra seca. 

Na Figura 28, é mostrado o termograma de PNAs extraídos de banana madura 

a 25 ºC por 30 min, com conteúdo de água próximo a 40 g de água/100 g (b.u.), em 

que se observa um pico menos intenso, indicando a cristalização a uma temperatura 

inferior se comparada com a de PNAS extraídos nas mesmas condições, mas 

testados com maior conteúdo de água (Figuras 21 e 22).  
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Figura 28. Termograma para uma amostra de PNAs extraídos de bananas a 25 °C, por 30 

min, com 40,8 g de água/ 100 g (b.u.): (a) termograma completo; (b) pico de fusão; (c) pico de 

cristalização. 

 

Além disso, na região da rampa de aquecimento, foi observada uma curvatura 

incomum no início do pico de fusão. Esses formatos atípicos são devido a cristalização 

incompleta da água, que forma cristais imperfeitos, os quais recristalizam 

simultaneamente à fusão e ocorrem normalmente em baixos conteúdos de água 

(PROVÁ et al., 2010).  

Nas Figuras 29 e 30 são mostrados os termogramas de PNAs com conteúdos 

intermediários de umidade. 
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Figura 29. Termogramas DSC obtidos de PNAs extraídos de bananas a 25 °C, com conteúdos de 

umidade de 40 ± 10 g de água/g (b.u.): (a) pico de cristalização; (b) pico de fusão. Umidades em base 

úmida. 
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Figura 30. Termogramas DSC obtidos de PNAs extraídos de bananas a 65 °C, com conteúdos de 

umidade de 40 ± 10 g de água/g (b.u.): (a) pico de cristalização; (b) pico de fusão. Umidades em base 

úmida. 

 

Nota-se que, por volta de 40 g água/100g de amostra (b.u.), pequenas 

variações no conteúdo de água causam fortes mudanças nos termogramas. Isso cria 

novas dificuldades ao comparar amostras com conteúdos de umidade diferentes. 

4.2.2 Análise térmica dos polissacarídeos puros 

De forma similar aos PNAs extraídos, o termograma do ácido poligalacturônico 

apresentou um evento ao redor de 50 °C. 
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Figura 31. Região da rampa de aquecimento de termogramas do ácido poligalacturônico, sem adição 

de água. Os valores de umidade são expressos em base úmida 

 

Os termogramas do arabinoxilano mostram poucos eventos, como mostrado 

na Figura 32: 

Figura 32. Região da rampa de aquecimento do termograma do arabinoxilano, com diferentes 

conteúdos de umidade expressa em base úmida 

 

As transições vítreas desse material são difíceis de detectar e exigem 

ampliação da curva, a qual foi realizada no Universal Analysis (TA Instruments, EUA). 

Os termogramas para conteúdos intermediários de umidade são apresentados 

na Figura 33: 
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Figura 33. Termogramas DSC obtidos para os polissacarídeos puros, com conteúdos de umidade de 

40 ± 10 g de água/g (b.u.): (a) pico de cristalização; (b) pico de fusão. Umidades em base úmida 

.  

Os picos atípicos de fusão ocorreram na maior parte das amostras, e o pico de 

cristalização foi menos nítido para menor quantidade de água, como esperado. O 

arabinoxilano não apresentou picos de cristalização nesse conteúdo de água, o que 

indica que a interação dele com a água é mais forte do que as demais amostras, e os 

cristais se formaram de forma gradual, sem picos detectáveis.  

4.2.3 Comparação das entalpias de fusão 

As Tabelas 6, 7 e 8 a seguir mostram as entalpias e temperaturas dos picos de 

fusão, para as amostras em que ocorreu esse fenômeno. 
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Tabela 6.  Entalpia e temperatura de fusão para as amostras de PNAs extraídas a 25 °C. 

t
ext

 (min) X
w (g/g, b.u.) ΔH

f
 (J/g) T

onset 
(°C) T

p (°C) 

30 0,40 44,80 -14,68 -9,31 

30 0,41 54,70 -5,47 -6,79 

30 0,54 87,50 -9,76 -5,47 

30 0,55 104,70 -3,28 -1,52 

30 0,79 181,10 -1,85 0,78 

30 0,89 258,30 0,00 0,36 

60 0,41 33,29 -18,99 -10,71 

60 0,49 52,59 -12,01 -4,45 

60 0,58 93,04 -10,95 -4,81 

60 0,62 120,10 -7,69 -1,75 

60 0,76 162,00 -3,10 0,77 

60 0,87 253,80 -1,40 1,75 

90 0,32 9,00 -22,46 -11,77 

90 0,37 32,74 -19,26 -10,25 

90 0,40 34,82 -20,00 -7,50 

90 0,53 124,40 -17,32 -7,24 

90 0,53 75,51 -13,69 -5,70 

90 0,75 223,50 -11,00 -2,00 

90 0,94 343,50 -5,77 4,28 

 

Tabela 7.  Entalpia e temperatura de fusão para as amostras de PNAs extraídas a 65 °C. 

t
ext

 (min) X
w (g/g, b.u.) ΔH

f
 (J/g) T

onset 
(°C) T

p (°C) 

30 0,33 15,23 -20,00 -16,33 

30 0,41 112,60 -8,88 -7,44 

30 0,42 48,00 -14,95 -3,06 

30 0,44 61,50 -12,50 -5,39 

30 0,57 113,60 -9,16 -2,78 

30 0,81 215,40 -3,15 -0,32 

30 0,85 264,40 -1,89 0,29 

60 0,26 6,92 -22,28 -14,72 

60 0,36 47,16 -14,20 -5,92 

60 0,44 52,53 -12,69 -6,01 

60 0,48 105,20 -8,52 -3,22 

60 0,52 106,20 -9,22 -3,34 

60 0,79 232,00 -3,57 -0,61 

60 0,88 269,30 -1,87 0,12 

90 0,26 5,36 -18,77 -14,09 

90 0,32 40,51 -16,48 -8,73 

90 0,49 59,94 -12,83 -5,25 

90 0,54 98,62 -10,02 -3,98 

90 0,60 154,80 -8,50 -2,53 

90 0,78 222,80 -2,81 -0,31 

90 0,87 369,70 -1,75 0,85 
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Tabela 8.  Entalpia e temperatura de fusão para ácido poligalacturônico e para o arabinoxilano. 

Amostra X
w (g/g, b.u.) ΔH

f
 (J/g) T

onset 
(°C) T

p (°C) 

APG 0,35 11,83 -14,33 -5,43 

APG 0,45 55,80 -17,00 -0,06 

APG 0,49 93,40 -11,75 0,70 

APG 0,56 107,50 -11,00 0,36 

APG 0,57 55,03 -8,40 0,77 

APG 0,81 265,30 0,00 1,62 

APG 0,88 300,70 0,00 2,74 

AX 0,41 56,40 -7,62 -1,72 

AX 0,57 45,59 -6,26 -1,47 

AX 0,65 179,90 -11,24 0,55 

AX 0,72 135,90 -9,57 -0,02 

AX 0,84 269,70 -7,22 0,00 

AX 0,87 345,50 -0,17 2,15 

 

O ácido poligalacturônico com 0,88 g água/ g (b.u.) apresenta uma entalpia de 

fusão maior que os PNAs extraídos da banana com teor de água similar (0,89 g/g, b.u. 

e 0,87 g/g, b.u., por exemplo), e temperatura de fusão mais elevada. Esse efeito é 

mais intenso para o ácido poligalacturônico, e mais facilmente observável em maiores 

conteúdos de água. 

Esse efeito pode ser melhor visualizado na Figura 34, que mostra o gráfico 

pareado entre a entalpia de fusão teórica e a experimental. Nota-se que, quanto menor 

o conteúdo de água, mais distante a razão entre a entalpia experimental e a teórica 

está de 1. Isso demonstra que os sólidos interferem na formação do gelo; quanto mais 

água na amostra, mais cristais se formam, e mais próxima a entalpia de fusão fica da 

entalpia de fusão teórica. 
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Figura 34. Razão (I) entre a entalpia de fusão medida e a entalpia de fusão teórica, para a 

quantidade de água presente em todas as amostras (J/g de amostra), em função do conteúdo de 

água. 

 

4.2.4 Análise termogravimétrica 

Na Figura 35, as curvas TGA obtidas para todas as amostras estudadas, sob 

atmosfera de nitrogênio, estão apresentadas. 

Figura 35. Curvas de TGA para PNAs extraídos de banana madura, sob atmosfera de 

nitrogênio, em comparação as obtidas para os polissacarídeos puros. 
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Estão disponíveis no Apêndice A as curvas TGA/DTA, obtidas, sob atmosfera 

de ar e sob atmosfera de nitrogênio. 

Observa-se que a decomposição propriamente dita inicia-se quando acaba a 

vaporização da água (apesar de não ter ocorrido adição de água, as amostras 

continham umidade), a partir de 200 °C, para os PNAs extraídos da banana e para o 

ácido poligalacturônico. A decomposição do arabinoxilano inicia em temperatura 

superior, em torno de 300 °C; sua perda de massa é mais brusca que a das demais 

amostras. As decomposições do arabinoxilano e do ácido poligalacturõnico foram 

mais bruscas que a dos PNAs da banana, o que é esperado, pois estas amostras têm 

grau de pureza maior.  

Sob atmosfera de ar, os PNAs extraídos da banana sofreram queima acima de 

400 °C (vide Figuras A1 a A8 no Apêndice A). A queima do ácido poligalacturônico foi 

mais exotérmica qua a dos PNAs da banana, e a queima do arabinoxilano causou 

apenas um pico fraco. Em todos os casos, sob atmosfera de nitrogênio, não houve 

pico de queima. 

4.3 Isotermas de sorção de vapor 

Cada isoterma de sorção de vapor gerada demandou cerca de oito dias por 

amostra, mostradas nas Figuras 36 e 37, para os PNAs extraídos da banana madura 

e dos polissacarídeos puros, respectivamente. 
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Figura 36. Isotermas de sorção de vapor de PNAs extraídos de banana madura em diferentes 

condições de temperatura e tempo de extração. 
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Figura 37. Isotermas de sorção de vapor do ácido poligalacturônico e do arabinoxilano. 

 

Para modelar as isotermas, foi escolhido o modelo (vide seção 2.4.1) com o 

maior coeficiente de correlação (r2). A adsorção e a dessorção foram consideradas ao 

mesmo tempo. Os coeficientes para todos os modelos testados são mostrados na 

Tabela 9. 

Tabela 9. Coeficientes de correlação (r2) obtidos no Excel para os modelos ajustados aos dados 

experimentais das isotermas de sorção de PNAs extraídos de banana madura em diferentes 

condições de temperatura e tempo de extração. 

  r2 do modelo 

T (°C) t (min) GAB BET Halsey Oswin Smith 

25 30 0,920 0,911 0,868 0,887 0,893 

25 60 0,889 0,867 0,869 0,848 0,809 

25 90 0,959 0,956 0,958 0,940 0,845 

65 30 0,977 0,976 0,976 0,944 0,953 

65 60 0,953 0,954 0,953 0,908 0,860 

65 90 0,967 0,925 0,930 0,942 0,786 

APG 0,880 0,690 0,690 0,920 0,920 

AX 0,910 0,620 0,630 0,910 0,910 

 

Observa-se que o modelo de GAB apresenta consistentemente os maiores 

coeficientes de correlação dentre os apresentados, além de que seus parâmetros têm 

significado físico; portanto, este foi o modelo escolhido. Os valores dos parâmetros do 

ajuste do modelo GAB no Statgraphics são mostrados na Tabela 10: 
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Tabela 10. Parâmetros de ajuste do modelo de GAB das isotermas de sorção de PNAs extraídos de 

banana madura em diferentes condições de temperatura e tempo de extração, e para os PNAs puros. 

T (°C) t (min) Teste r2 Xw,mono (g/g) k (-) c (-) 

25 30 1 0,95 0,12 0,84 40,11 

25 30 2 0,93 0,16 0,80 49,19 

25 60 1 0,97 0,10 0,94 14,21 

25 60 2 0,98 0,07 0,92 28,42 

25 90 1 0,94 0,14 0,87 13,74 

25 90 2 0,94 0,13 0,88 1,86 

65 30 1 0,97 0,09 0,88 44,82 

65 30 2 0,95 0,06 0,97 46,02 

65 60 1 0,96 0,08 0,86 7,03 

65 60 2 0,95 0,08 0,92 12,15 

65 90 1 0,95 0,10 0,81 29,43 

65 90 2 0,95 0,09 0,87 29,92 

GA 1 0,94 0,13 0,72 13,26 

GA 2 0,92 0,14 0,70 34,95 

AX 1 0,98 0,10 0,79 22,45 

AX 2 0,92 0,10 0,75 14,77 

 

As isotermas se encaixam no tipo III, comum para alimentos (BRUNAUER et al., 

1940). Variações no valor do parâmetro c causaram pouca influência no valor da umidade 

calculada. Os valores de todos os parâmetros se mostraram próximos aos encontrados 

na literatura (RAHMAN, 2009). O parâmetro X
w,mono indica o conteúdo de água relacionado 

à monocamada de sorção na amostra; até esse conteúdo, espera-se que as amostras 

sejam muito estáveis no armazenamento. Quanto mais próximo a 1 for o parâmetro k, 

maior a energia para se formarem novas camadas adsorvidas (AL-MUHTASEB; 

MCMINN; MAGEE, 2002; RAHMAN, 2009), o que pode explicar a dificuldade em se 

dissolver a amostra em água à temperatura ambiente. 

 

4.4 Estimativa de tempo de prateleira 

Usando o modelo sugerido na seção 2.4.2, estimou-se a tempo de prateleira 

do material em uma condição específica, como um exemplo para aplicações futuras. 

Deve-se rever essa abordagem caso a caso.  

As hipóteses adotadas foram as seguintes: 
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a) A embalagem adotada é de polietileno de baixa densidade, semelhante às 

embalagens plásticas para farinha de trigo, com permeabilidade ao vapor 

de água de 2,28×10-6  kg m-1 Pa-1 dia-1 (IKHU-OMOREGBE; CHEN, 2005); 

b) Assume-se que cada embalagem contém 1 kg de produto, e tem área de 

0,09 m2 (estimado com base em uma embalagem real); 

c) A atividade de água máxima assumida como segura para o armazenamento 

foi de 0,3, com base em dados de Tapia, Alzamora e Chirife (2007); 

d) O produto foi armazenado com 5 g água/ 100 g de produto em base úmida 

(valor escolhido arbitrariamente abaixo do conteúdo de água de 

monocamada calculada na seção anterior); 

e) Assume-se temperatura ambiente (25 °C) e umidade relativa de 80 %. 

Aplicando essas hipóteses à Equação 7, obtêm-se os tempos de prateleira 

mostrados na Tabela 11: 

Tabela 11. Tempo de prateleira estimado para os PNAs extraídos de banana, em diferentes 

condições de extração, armazenamento em embalagem de polietileno de baixa densidade. 

T (°C) t (min) Tempo de prateleira (dias) 

25 30 299 

25 60 230 

25 90 281 

65 30 209 

65 60 173 

65 90 175 

 

Observa-se que o tempo de prateleira estimado foi menor para as amostras 

extraídas a 65 °C. 

Deve-se levar em conta que essa estimativa não considera a permeabilidade 

da embalagem a outras substâncias que poderiam degradar o produto, como o 

oxigênio. Portanto, o tempo real de prateleira deve ser menor que o estimado. 
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4.5 Diagramas de estado 

Para construir os diagramas de estado, consideraram-se as temperaturas em 

que ocorria cada transição detectada por DSC, versus a fração mássica de sólidos 

presentes na amostra.  

Não foi possível traçar a curva de solubilidade dos PNAs em água. Os PNAs, 

mesmo a quente, formaram um gel. Por isso, os diagramas apresentados não têm 

curvas de solubilidade. 

Os diagramas de estado construídos com os dados obtidos da extração dos 

PNAs de banana madura, bem como os construídos para os polissacarídeos puros, 

estão apresentados nas Figuras 38, 39 e 40. 

O modelo de Chen representou bem o início da fusão das amostras com r2 > 

0,97, mesmo para altos conteúdos de sólidos, salvo para os PNAs extraídos a 65 °C 

por 90 min.   
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Figura 38. Diagramas de estado de PNAs extraídos da banana madura a 25 °C: por 30 min (a); por 

60 min (b) e por 90 min(c). 
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Figura 39. Diagramas de estado de PNAs extraídos da banana madura a 65 °C: por 30 min (a); por 

60 min (b) e por 90 min(c). 
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Figura 40. Diagramas de estado dos polissacarídeos puros.

 

Como não foram detectadas transições vítreas em várias amostras após a 

adição de água, o modelo de Gordon-Taylor foi usado para delinear a região em que 

há sólido amorfo, usando por base as transições detectadas e a temperatura de 

transição vítrea da água pura. 

Na Tabela 12 os parâmetros obtidos para o modelo de Gordon- Taylor são 

mostrados para cada condição de temperatura e tempo de extração. 

Tabela 12. Parâmetros de ajuste para o modelo de Gordon-Taylor, obtidos para cada condição de 

temperatura e tempo de extração de PNAs de banana madura, em comparação aos obtidos para os 

polissacarídeos puros. 

T (°C) t (min) k' (-) T
gs 

(ºC) r2 

25 30 2,49 52,46 0,95 

25 60 5,38 52,60 0,96 

25 90 2,00 55,47 0,87 

65 30 5,33 39,86 0,93 

65 60 5,98 45,14 0,95 

65 90 3,45 37,61 0,94 

APG 0,57 53,33 1,00 

AX 0,71 59,57 0,99 
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A gelatinização do amido foi detectada em onze amostras extraídas a 25 °C e 

em nove amostras extraídas a 65 °C, o que sugere que o tratamento a 65 °C, devido 

a temperatura de extração ser próxima da temperatura de gelatinização do amido da 

banana, parte do mesmo gelatinizou. Além disso, a gelatinização só ocorreu com 

amostras com água congelável, e não foi detectada para amostras com concentração 

alta de sólidos. 
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5 Conclusões 

As amostras de PNAs analisadas apresentaram transições vítreas difíceis de 

identificar, especialmente quando mascaradas pelos picos de fusão. Estes ocorreram 

apenas acima de conteúdos de água que variaram entre 25 g de água/ 100 g (b.u.) e 

35 g de água/ 100 g (b.u.), indicando que abaixo desse conteúdo a água liga-se à 

estrutura das amostras e torna-se não congelável.  

Apesar de não ter sido possível detectar as transições vítreas após a adição de 

água em alguns casos, o modelo de Gordon-Taylor permitiu estimar a zona de sólido 

amorfo nos diagramas de estado. 

Além disso, acima de 60 °C, em amostras com altos conteúdos de água, a 

gelatinização foi detectável. A gelatinização do amido foi detectada com mais 

frequência em amostras extraídas a 25 °C. Isso indica que o amido sofreu 

gelatinização parcial a 65 °C.  

O arabinoxilano apresentou menos transições vítreas que as demais amostras, 

o que indica que, na mistura de polissacarídeos, amido e açúcares que é extraída das 

bananas, ele é um componente pouco sensível a mudanças da temperatura. O ácido 

poligalacturônico apresentou transições vítreas, semelhantes aos PNAs extraídos; o 

que indica que as transições vítreas da mistura extraída podem ser devidas a esse 

componente. 

As análises TGA indicam que as amostras são estáveis ao calor até cerca de 

250 °C; acima dessa temperatura, sofrem decomposição térmica. Por serem misturas, 

os PNAs extraídos sofreram a decomposição em uma faixa de temperaturas mais 

ampla que os polissacarídeos puros, como esperado. 

Das isotermas de sorção de vapor, conclui-se que as amostras são 

extremamente estáveis abaixo do conteúdo de água X
w, mono

, calculado entre 6 g/ 100 

g (b.u.) e 16 g/ 100 g (b.u.). Os tempos de prateleira calculados com base nessas 

isotermas variaram entre 175 e 299 dias, mas deve-se levar em conta que essa 

estimativa é baseada apenas na permeação de água através de uma embalagem 

plástica, e cada situação deve ser analisada individualmente.   
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APÊNDICE A- Gráficos TGA/DTA  

Figura A1- Curva TGA/DTA para a amostra de PNAs extraídos da banana a 25 °C e 30 min. (a) sob 

atmosfera de ar; (b) sob atmosfera de nitrogênio. 

  
Figura A2- Curva TGA/DTA para a amostra de PNAs extraídos da banana a 25 °C e 60 min. (a) sob 

atmosfera de ar; (b) sob atmosfera de nitrogênio. 

 

Figura A3- Curva TGA/DTA para a amostra de PNAs extraídos da banana a 25 °C e 90 min. (a) sob 

atmosfera de ar; (b) sob atmosfera de nitrogênio. 
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Figura A4- Curva TGA/DTA para a amostra de PNAs extraídos da banana a 65 °C e 30 min. (a) sob 

atmosfera de ar; (b) sob atmosfera de nitrogênio. 

 
Figura A5- Curva TGA/DTA para a amostra de PNAs extraídos da banana a 65 °C e 60 min. (a) sob 

atmosfera de ar; (b) sob atmosfera de nitrogênio. 

 
Figura A6- Curva TGA/DTA para a amostra de PNAs extraídos da banana a 65 °C e 90 min. (a) sob 

atmosfera de ar; (b) sob atmosfera de nitrogênio. 
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Figura A7- Curva TGA/DTA para o ácido poligalacturônico  (a) sob atmosfera de ar; (b) sob atmosfera 

de nitrogênio. 

 
Figura A8- Curva TGA/DTA para o arabinoxilano (a) sob atmosfera de ar; (b) sob atmosfera de 

nitrogênio. 

 

 


