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Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P. Queiroz var. férrea, Fabaceae, conhecida popularmente como 

“jucá”, é uma espécie nativa do Brasil, cujas preparações tradicionais de seus frutos são ricas em 

taninos do tipo hidrolisável. A secagem de extratos vegetais proporciona produtos de maior 

estabilidade, facilidade de manipulação e uniformidade de conteúdo. A técnica de secagem por 

aspersão (spray-drying) se destaca por proporcionar maior versatilidade durante o processo de 

secagem, incluindo a utilização de adjuvantes tecnológicos, como o dióxido de silício coloidal 

(DSC). Dada a relevância da espécie e as vantagens da secagem por aspersão, o objetivo desse 

trabalho foi avaliar a viabilidade da secagem por aspersão de extratos dos frutos do jucá. O material 

vegetal foi extraído por turbólise na proporção 15% (p/v) utilizando EtOH 40% (v/v). O extrato foi 

submetido à secagem por aspersão (MSD 1.0, Labmaq®) sem adição (PSA-Lf-SA) e com adição 

10% (m/m) de DSC como adjuvante de secagem (PSA-Lf-DSC) em relação ao teor de sólidos 

(balança de IR; Marte®). O rendimento da operação foi calculado e o teor de marcadores foi 

determinado por UV-Vis (polifenois totais) e por CLAE (ácido gálico - AG e ácido elágico - AE). Os 

produtos secos foram caracterizados por: ângulo de repouso (α), densidades bruta (Db) e de 

compactação (Dc), índice de Carr (IC), fator de Hausner (FH) e umidade residual (UR). O 

rendimento observado foi de 36,27% (p/p) para PSA-Lf-DSC e de 55,52% (m/m) para o PSA-Lf-SA. 

Considerando a UR, o PSA-Lf-DSC apresentou 4,40% ± 0,55 (p/p) e o PSA-Lf-SA 6,73% ± 1,11 

(p/p), revelando maior estabilidade para o produto contendo DSC. Os teores dos marcadores AG e 

AE, e de polifenois totais encontrados foram, respectivamente, de 1,61g%, 1,37g% e 25,52%, para o 

PSA-Lf-DSC; e de 1,17g%, 1,90g%, e 26,13%, para o PSA-Lf-SA. Para os valores de IC e FH 

foram observados, respectivamente, 87,00 e 1,87 para PSA-Lf-DSC; e, 63,54 e 1,63 para PSA-Lf-

SA. Enquanto que o α foi de 35,41º para PSA-Lf-DSC, e de 38,65º para PSA-Lf-AS. Os dados 

obtidos revelaram a viabilidade de secagem do extrato dos frutos de L. ferrea, mas que a adição de 

DSC foi fundamental para incrementar o rendimento e as propriedades tecnológicas do produto seco. 

Contudo, estudos complementares ainda são necessários para obtenção de extratos com melhores 

características tecnológicas. 
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