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1 - Introdução – Produção do Sorgo
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O sorgo tem origem no nordeste da África como planta selvagem 
O registro mais antigo conhecido de sorgo vem da fronteira entre o Egito e o Sudão e data de 8.000 A.C.
S. bicolor é o 5º cereal mais produzido no mundo depois do trigo, arroz, milho e cevada (FAO, 2005). 

Principais países produtores do sorgo:
África: Nigéria e Sudão 
América do Norte: Estados Unidos e México
Ásia: China e Índia

Source: FAOSTAT, 2018. Diagrama comparativo da produção global do sorgo para 2000-2015.
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1 - Introdução – Classsificação botânica do Sorgo

Sorghum (Sorghum bicolor L. Moench)
S. bicolor 
S. halepense - Johnsongrass. Sul da Eurásia, leste da Índia.
S. propinquum - Sri Lanka e sul da Índia.

Sorgo cultivado de S. bicolor Ssp bicolor

I – Variedades básicas:
Ø Bicolor (B)
ØGuiné (G) - Área do Sudão
ØCaudatum (C) - África Oriental
ØKafir (K) - África do Sul
ØDurra (D) - África Oriental, Oriente Médio e 

Índia

II Variedades intermédias: (todas as combinações das básicas)
ØGuiné-bicolor (GB)
ØCaudatum-bicolor (CB)
ØKafir-bicolor (KB)
ØDurra-bicolor (DB)
ØGuiné-caudatum (GC)
ØGuiné-kafir (GK)
ØGuiné-durra (GD)
ØKafir-caudatum (KC)
ØDurra-caudatum (DC)
ØKafir-durra (KD)

III Sorgo selvagem: S. bicolor ssp arundinaceum

Øarundinaceum
Øaethiopicum 
Øvirgatum 
Øverticilliflorum
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1 - Introdução – Classificação do sorgo de acordo com a utilização

Sorgo vassoura

Biomassa:
- Plantas para produção de 

energia
- Plantas para combustão
- Alimentação de caldeiras

Sorgo

Sorgo sem grão

Sorgo granífero

Sorgo forrageiro
- Fresco
- Feno

Alimentação animal

Sorgo  sacarino
- Alimentação animal
- Produção de bioetanol
- Adoçantes (xarope, melgaço, 

açúcar)

Alimentação humana
Sorgo com tanino - produção de álcool –
(Baijiu na China ou cerveja)
Sorgo sem tanino - produtos de 
moagem a seco e sem glúten
produtos alimentares, por exemplo pão, 
flocos, massas, sopros, batatas fritas e
salgadinhos

Produção de bioetanol
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1 - Introdução – Estruturas dos compostos 3-desoxiantocianidinas 

Figura 1 – Estruturas químicas do esqueleto do núcleo flavílio (A), antocianidina (B), 3-deoxiantocianidina dimérica (D), oaklin (E), 
3—deoxiantocianidina (F) e pirano-3-deoxiantocianidina (G). R5-8 e R3’-5’ são geralmente OH, O-glucosídeos e / ou OCH3.
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1 - Introdução – Fontes naturais de 3-Desoxiantocianidinas

Fonte: Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. Vol 18, 2019

Planta/família Espécies Principais compostos 
3-desoxiantocianidinas

Origem Referências

Fetos Adiantum, Dryopteris, 
Blechunm e Pteris spp., 
Blechnum procerum, 

Blechnum novae-zelandiae

Azzolla spp.

Glucósidos da Luteolinidina,

Glucósidos da Luteolinidina e da Apigenidina,
Glucósido da Luteolinidina acetilada,
Glucósidos da Luteolinidina,

Folhas e toda a 
planta

Harborne (1966)

Crowden e Jarman (1974)

Swinny (2001)

Iwashina, Kitaima, e Matsumoto (2010)
Musgos Bryms e Splachunum spp. Luteolinidina e Glucósidos da Luteolinidina Folhas Bendz e Martensson (1963), Bendz, Martensson e 

Terenius (1962)
Plantas floridas 
Gesneriaceae

Allopletuctus, Genesneria, 
rechsteineria, Chrysothemis, e 
Hypocyrta spp. 

Columnea hybrida, 

Snningia cardinalis

Glucósidos da Luteolinidina e da Apigenidina,

Columnidina
Glucósidos da Luteolinidina e da Apigenidina

Flores Harbone (1966)

Stich e Forkmann (1988)
Swinny et al. (2000), Winefield et al. (2005)

Bigoniacee Arrabidaea chica Carajurin, carajurona e outros derivados Folhas e flores Schiozer et al. (2012), Shiozes et al. (2008), Scogin 
(1980), Zorn et al (2001)

Theaceae Camellia sinensis Tricetinidina Bankoglu et al. (2018), Coggon et al. (1973), Kuhnert et 
al. (2001); Tamura et al (2010)

Poaceae Sorgo (Sorghum bicolor)

Cana de açucar (Saccharum 
hybrids)

Milho ( Zea mays)

Diméricos da Luteolinidina e da Apigenidina, 3-
dexiantocianidinas e pirano-3-deoxiantocianidinas

Luteolinidina, Apigenidina e seus derivados

Luteolinidina, Apigenidina 

Folhas, grãos, parte 
aérea, planta nova

Talos

Pericarpos e 
espigas

Bai et al (2014), Geera et al. (2012), Khalil et al (2010)

Godshall e Lonergan (1987), Kumar et al. (2005), Malathi 
et al. (2008), Viswananthan et al (1996)

Halbwirth et al. (2003); MacMullen et al. (2001), Sharma 
et al. (2012)
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'Durra red’ foi importado da Índia 
para o Reino Unido, onde era 
conhecido como ‘Hansen brown' 
ou 'Meyer brown'

No séc. 19, foi exportado para a 
Europa, onde era conhecido como 

'carmim de sorgho‘ 

1 - Introdução – Principais usos do corante vermelho extraído da matéria vegetal do sorgo

Na Costa do Marfim, o sorgo é 
usado em combinação com a lama 
para criar os padrões dos panos 
pintados. O corante era 
anteriormente exportado para 
Marrocos, onde era usado na 
indústria do couro

É usado como cura para a 
anemia na medicina tradicional

Usado em lã ou seda 
mordentada com estanho ou 
crómio, dando um castanho-

avermelhado que era 
conhecido como 'rouge badois'

Na China, também foram 
utilizados corantes extraídos de 

panículas vermelhas e bainhas de 
folhas para o tingimento

O sorgo também origina cores 
violetas que decoram as máscaras 
usadas no Benin e na Nigéria

Na África é usado para tingir couro e tecido 
designado ‘abata’ ou ‘ifala’ (Nigéria), algodão, 
lã (Sudão), queijo (Benin)e as gramíneas e 
juncos usados em cestaria e tecelagem.
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1 - Diminuição do risco cardiovascular
2 - Antiparasita
3 - Atividade anti-inflamatório
4 - Atividade anti-cancerígeneo 
5 – Diminuição das doenças oculares

Indústria farmacêutica

Problemas saúde Fonte

1 - Apigeninidina, luteolinidina e seus derivados 
metoxilados (Carbonneau etal.(2014))
2 - Apigeninidina, luteolinidina e seus derivados 

metoxilados (Abugrietal. (2016))
3 - Apigeninidina, luteolinidina e dimericapigeninidina 

(Makanjuola et al. (2018))
4 - Apigeninidina, luteolinidina e seus derivados 

metoxilados (Yang et al. (2009))
5 - Fórmula contendo apigeninidina, luteolinidina e 

tricetinidina (Fontaine,Lafont, Sahel, e Veillet (2018))

1 - Introdução – Utilizações inovadoras dos compostos 3-desoxiantocianidinas do sorgo

1 – Inibição da oxidação LDL
2 - Inibe a proliferação de parasitas de 
Toxoplasma Gondii
3 – Inibição da proliferação de macrófagos
4 - Inibe a proliferação de células HT29
5 – Atividade fotoprotetora mostrada no 
modelo in vitro e in vivo

Principais resultados

Indústria cosmética
Foi patenteado em 
produtos para pintar 
cabelos



1 - Introdução – Definição de encapsulação

Secagem por atomização
A fase líquida (emulsão, suspensão ou solução) 
é forçada a formar gotículas por um atomizador 
(bico de pulverização). 
Na parte posterior do dispositivo, 
as gotas são secas pelo ar quente e as cápsulas criadas são 
solidificadas e depois recolhidas.

Secagem por liofilização:
É uma técnica, onde o produto 
congelado é submetido a uma 
desidratação e o gelo formado 
irá passar do estado sólido para 
o gasoso, através do controle 
da temperatura e por pressão.

Agente ativo
Fase interna
Núcleo
Matriz de enchimento

Cápsula
Material de revestimento
Membrana de revestimento

9

M.Corante

O que é o encapsulamento?
Inventado em 1953 por B.K. Green e L. Schleider
Tecnologia que permite reter sólidos, líquidos ou materiais gasosos no interior de 
outra substância (material de revestimento ou cápsulas), selada, permitindo 
libertar o seu conteúdo em condições específicas e controladas.

• Nanocápsulas (10-1000 nm)
• Microcápsulas (1 - 1000 nm)
• Milicápsulas             (<1mm)

Para que serve o encapsulamento?

Proteger o material do núcleo de condições 
ambientais adversas:

• Luz
• Humidade 
• Oxigénio
Para aumentar o prazo de validade do produto….

Quais os métodos para obtenção das cápsulas?

Como os compostos encapsulantes 
se encontram na forma líquida a maioria
das tecnologias baseiam-se na secagem.



10

1 - Introdução – Aplicações da encapsulação

Figura. 2 - Representação esquemática da contribuição da encapsulação 
em vários campos de aplicação

Química
Produtos químicos,
Ingredientes alimentares
Medicamentos:
- controlar e / ou modificar a libertação da substância 

farmacológica
(libertar os agentes ativos nos orgâos onde devem agir) 
Alimentos: 
- ingredientes funcionais, ex: probióticos e ingredientes 

bioativos, 
- produção de aromas e sabores (especiarias)
- Corantes
Têxtil:
- Corantes têxteis
- Acabamentos dos materiais têxteis, incluindo fragrâncias, 

antimicrobianos, inseticidas, retardadores de fogo, etc..
Agricultura
Pesticidas
Biomédica
Cosméticos e perfumes
Produtos de higiene
Etc……….

Química 45%

Medicamentos 18%

Alimentos 16%

Cosméticos 8%

Têxteis 6%
Biomédica 4%

Agricultura 2%
Higiene 1%
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2 - Objectivos

Antocianinas 

Parâmetros

Tipo e proporção 
Encapsulante / 
antocianinas

Eficicácia
de encapsulação

/ concentração 
e pH

Aplicação

Cápsula 
polissacárida

Armazenagem
10 dias

tempo

Ø Avaliar o potencial de 2 materiais polissacáridos no revestimento dos corantes 3-desoxiantocianidinas do S. bicolor para preservação da 
cor. 

Ø Estudar o efeito do pH, temperatura e tempo de armazenamento relativamente à cor e estabilidade das 3-Desoxiantocianidinas
presentes nas microcápsulas.
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3 - Parte experimental - Metodologia

Material 
vegetal

Micro-
encapsulação

Extracção 
sólido-liquido;
Remoção de 

solvente

Liofilização;
Microcápsulas

Atomização;
Micro-

cápsulas
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4 - Apresentação de resultados – Expectrometria de UV/Vis dos extratos da matéria corante do sorgo obtidos com diferentes 
solventes. Propriedades de cor dos pós obtidos por atomização.

Figura. 3 - Curvas de absorvância dos extratos líquidos  da matéria corante do sorgo com diferentes solventes (a) 70% 
etanol / 30% de água com HCl (1%); (b) etanol 40% / água a 60% (maceração 1 mês), (c ) etanol 40% / água a 60% 
(maceração 2h), extração ácido citrico (3%). Imagens dos pós obtidos pelo processo de atomização.

Atomizado 
Encapsulante MD20

Atomizado 
Encapsulante GA

Atomizado 
Encapsulante MD20

Atomizado 
Encapsulante MD20

(a)

(b)

(c )

(d)

Atomizado 
Encapsulante MD20

Atomizado
Encapsulante GA

Melhor solvente: 70% de etanol / 30% de água com HCl (1%)

CIEL*a*b*

Microencapsulados Atomizados com cor avermelhada: 
Goma arábica 2:1

Figura. 4 - Cor dos pós obtidos por atomização no sistema CIEL*a*b*.
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4 - Apresentação de resultados - Propriedades de cor dos pós obtidos por liofilização e atomização

Liofilizados Atomizados

Extrato sem 
encapsulante (A)

Maltodextrina 2:1
(B)

Maltodextrina 1:1
(C )

Maltodextrina 
1,5:2,5 (D)

Maltodextrina 2:1

Goma Arábica 2:1
(E)

Goma Arábica 1:1
(F)

Goma arábica
1,5:2,5 (G)

Goma Arábica 2:1

Figura. 5. Aparência de cor de pós atomizados e  liofilizados com diferentes 
materiais de revestimento e controle (sem material de revestimento) obtidos a 
partir de (a) 70% etanol / 30% de água com HCl (1%

Microencapsulados com cores mais avermelhadas: Goma arábica 2:1

CIEL*a*b*

Figura. 6 - Cor dos pós obtidos por liofilização no sistema CIEL*a*b*.
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4 - Apresentação de resultados – Expectrometria de UV/Vis dos extratos dos microencapsulados obtidos por atomização  
e liofilização em função do pH . Cor dos extratos no sistema CIEL*a*b*

Figura. 7.  Aparência da cor dos extratos das cápsulas obtidas por atomização e
liofilização e solubilizados a diferentes valores de pH (2-4). 
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Figura. 8 Absorvância  dos  extratos das cápsulas obtidas por atomização 
e liofilização e solubilizados a diferentes valores de pH (2-4). 

Pós liofilizados apresentam maior absorção no UV/Vis para pH2- 3 e uma cor vermelha peculiar da 
estrutura do cátion de flavílio

Espectrofotometria de UV/Vis CIEL*a*b*

Figura. 9 - Cor dos pós obtidos por atomização no sistema CIEL*a*b*.
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4 - Apresentação de resultados – Rendimento dos microencapsulados obtidos por atomização e liofilização

Figura. 10 – Rendimento dos pós obtidos por atomização das soluções dos extratos líquidos da matéria 
corante do sorgo obtidos com diferentes solventes (a) 70% etanol / 30% de água com HCl (1%); (b) etanol 
40% / água a 60% (maceração 1 mês), (c ) etanol 40% / água a 60% (maceração 2h), extração ácido citrico 
(3%). 
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Figura. 11 – Rendimento dos pós obtidos por atomização das soluções dos extratos líquidos da 
matéria corante do sorgo obtidos com 70% etanol / 30% de água com HCl (1%); e microencapsulados 
com diferentes proporções de material de revestimento (maltodextrina e goma arábica.
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Figure 13: Diagrama das intensidades relativas das duas 3-Deoxiantocianidinas mais abundantes nos
extractos de sogro microencapsulados com maltodextrina e goma arábica, obtidos pelos processsos de 
liofiização e atomozação.

Figure 12: Perfil fenólico do extracto de sorgo obtido por HPLC-DAD-MS 
Pico 1  m/z 271.0603 (D 0.7 ppm) - Luteolinidina
Pico 2 m/z 255.0654 (D 0.9 ppm) – Apigeninidina
Pico 3 m/z 269.0811 (D 1.0 ppm) – metilApigeninidina
Pico 4 m/z 269.0808 (D 0.7 ppm) – metilApigeninidina isómero

O+

O

OH

OH

R
1

R2

R1 - CH3

R2 - OH
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4 - Apresentação de resultados – Caracterização de extratos de microcápsulas 

A maltodextrina é melhor encapsulante das 3-desoxiantocianidinas 
do que a goma arábica. 



5 - Conclusões

A microencapsulação de extratos de corantes do sorgo em maltodextrina 
atomizado e liofilizado constitui uma aplicação promissora para a indústria têxtil

As microcápsulas de maltodextrina 
obtidas por  liofilização e atomização 

apresentaram altos rendimentos.

A maltodextrina ofereceu bons resultados de 
encapsulamento para as  3-desoxiantocianidinas 
em processos de atomização e liofilização.

O processo de secagem por liofilização 
pode constituir uma melhor aplicação para 
a indústria têxtil devido à melhor 
preservação da cor.

Os extratos dos microencapsulados 
liofilizados com maltodextrina para 

pH2-3 apresentaram maior absorção 
no UV/Vis e uma cor avermelhada
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6– Trabalho em curso

• Caracterização fisica dos microencapsulados utilizando a microscopia electrónica de varrimento;

• Caracterização dos microencapsulados quanto à eficiência de encapsulação, solubilidade, etc

• Avaliação da termo-estabilidade dos microencapsulados; 

• Estudar a aplicação dos microencapsulados no processo de tingimento.

• Avaliar o tempo de vida útil dos microencapsulados;   
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