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As antocianinas são as moléculas responsáveis pela coloração de muitas flores e 
frutas, no entanto, elas são instáveis devido a carga formal positiva presente no átomo 
de oxigênio e sua degradação pode ser acelerada por fatores adversos como pH, luz 
e temperatura. Uma alternativa para a proteção destes compostos é a tecnologia de 
microencapsulação, que tem sido muito utilizada para mascarar sabores, liberação 
controlada de fármacos e proteção de compostos sensíveis. Deste modo, o objetivo 
deste trabalho foi avaliar o processo de microencapsulação na proteção dos 
compostos bioativos presentes na casca de uva (Vitis labrusca). As extrações foram 
realizadas adicionando-se 250 mL de solução hidroetanólica 50% (v/v), acidificada 
com HCl a 0,1% (v/v), à 50,0 g de cascas de uva com turbo extração por 1 min, 
seguida de ultrassonicação com temperatura controlada ao abrigo de luz por uma 
hora, o extrato foi filtrado e o processo extrativo repetido com a fração sólida. 
Posteriormente, concentrou-se o extrato por meio de evaporador rotativo a 80 °C, 80 
rpm, 450 mmHg. A preparação das microcápsulas foi realizada pelo método de 
coacervação complexa, de acordo com Baracat et al. (2012) com adaptações. As 
microcápsulas foram secas por atomização com o uso de secador spray dryer, em 
escala laboratorial com diâmetro do bico de 1,0 mm, utilizando-se 10 mL min-1 de 
vazão de alimentação, temperatura de entrada de 120 ºC e vazão do ar de secagem 
de 54 m3 h-1. Determinou-se o conteúdo de polifenóis totais nos extratos pelo método 
colorimétrico Folin-Ciocalteau utilizando o ácido gálico como padrão. O teor total de 
antocianinas foi determinado pelo método diferencial do pH, sendo os resultados 
expressos como equivalente da concentração do pigmento monomérico da malvidina-
3-glicosídeo. A eficiência de encapsulação (EE) foi realizada pesando-se o 
equivalente a 1 mL de extrato que foi disperso em 10 mL de etanol 80%. Em seguida, 
essas microcápsulas foram agitadas manualmente e centrifugadas à 2400 RPM por 
10 minutos, sendo realizadas 3 extrações sequenciais e o teor de compostos 
antioxidantes quantificado pela técnica de determinação da atividade antioxidante 
pelo método de sequestro de radicais livres (método de DPPH). Os resultados 
mostraram a presença de 76,77% de compostos fenólicos e de 48,54% de 
antocianinas na microcápsula em comparação ao extrato concentrado, além de uma 
EE de 71,70%, considerada elevada para microencapsulação de compostos 
hidrossolúveis. Esses dados sugerem que o processo de microencapsulação é uma 
alternativa promissora na proteção dos compostos bioativos presentes na casca da 
uva. 
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