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Introdução 

O pimentão (Capsicumm annumm) é usado 

intensivamente em todo o mundo devido às suas 

características sensoriais. No Brasil, é encontrado 

nas variedades verde, vermelha e amarela.  Os 

frutos são fontes muito abundantes de pigmentos 

naturais. O pimentão é também uma boa fonte de 

compostos bioativos, como os carotenoides.  Estes 

compostos estão associados com a baixa incidência 

de doenças crônico-degenerativas. As evidências de 

atividades biológicas destas substâncias tem 

despertado o interesse na aplicação destes 

pigmentos isolados em alimentos.  Além disso, 

existe um interesse crescente na substituição de 

corantes artificias usados pelas indústrias, em 

função do seu potencial toxicológico
1
.  O uso de 

pigmentos naturais em alimentos esbarra na 

dificuldade relacionada à baixa estabilidade frente a 

fatores relacionados ao processamento e 

armazenamento de alimentos.  O uso das 

ciclodextrinas como agentes encapsulantes é uma 

tecnologia que melhora a solubilidade e aumenta a 

estabilidade de substâncias frente a fatores 

químicos e ambientais
2
. O objetivo do presente 

trabalho foi conduzir a inclusão de carotenóides do 

pimentão amarelo em β-ciclodextrina, avaliar a 

estabilidade de cor do complexo adicionado a 

bebida isotônica.  

Resultados e Discussão 

O extrato do pimentão amarelo foi obtido do fruto 
seco por maceração com EtOH:H2O (9:1) seguida 
de partição com hexano.  Análise através de CLAE-
DAD revelou a presença de luteína (majoritário), 
zeaxantina, α-criptoxantina, α-caroteno e β-
caroteno.  A inclusão em β-ciclodextrina foi efetuada 
através da homogeneização com ultrassom, usando 
as proporções de extrato:ciclodextrina de 1:2, 1:4 e 
1:6.  Os resultados obtidos para rendimentos e 
eficiência de inclusão encontram-se na tabela 1. 
Houve diferença significativa (p < 0,05) apenas entre 
as proporções 1:2 e 1:6. Os resultados indicaram 
maior perda de massa no processo com o aumento  

 
da proporção de β-ciclodextrina sem, contudo, 
modificação do poder tintorial dos complexos.   
 
Tabela 1. Rendimentos em extrato e eficiência de 
inclusão para os 3 procedimentos usados (Média 
com desvio padrão de 3 repetições do experimento) 

 

O complexo 1:2 foi testado como corante em bebida 

isotônica, em comparação extrato não complexado, 

que foi disperso na bedida com auxílio de 

dimetilsulfóxido.  As medidas dos parâmetros de cor 

L*, a* e b* durante o armazenamento das bebidas 

por 60 dias indicaram menor taxa de decaimento do 

índice b* (grau de amarelo) na amostra colorida com 

o complexo de inclusão armazenada no escuro. 

Conclusões 

A inclusão do extrato do pimentão amarelo em β-

ciclodextrina favoreceu a preservação da cor 

amarela durante o armazenamento de bebida 

isotônica no escuro. 
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Proporção 
extrato:β-

ciclodextrina 

Rendimento (g de 
complexo 

liofilizado/100 g 
de reagentes 

usados) 

Eficiência de 
inclusão (g de 

extrato recuperado 
no complexo/100 g 
de extrato usado) 

1:2 78% ±11,59 57% ± 4,73 

1:4 63% ± 3,78 73% ± 8,50 

1:6 51% ± 3,21 75% ± 6,43 


