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RESUMO 

Mucilagens e polissacarídeos naturais são cada vez mais estudados e aplicados 

industrialmente com o crescente interesse em produtos sustentáveis e biodegradáveis. 

Atualmente, a semente de chia (Salvia hispanica L.) é vastamente utilizada pela indústria 

alimentícia, conhecida principalmente por ser fonte de proteína, carboidrato, minerais e 

vitaminas.  Por possuir grupos polares livres, em contato com a água, a chia exsuda a sua 

mucilagem, a qual constitui em cerca de 5% (m/m) da massa seca da semente. Este material 

possui alto peso molecular, alta viscosidade, é solúvel em água, biodegradável e não tóxico, 

sendo assim, apresenta capacidade de formar soluções aquosas altamente viscosas, estabilizar 

emulsões e atuar como fibras solúveis. Devido às suas propriedades e características, a 

mucilagem da chia possui alto potencial de aplicação em indústrias farmacêuticas e cosméticas, 

além da indústria alimentícia. Desta forma, ressalta-se a importância do bom entendimento 

sobre os estudos já realizados sobre a mucilagem de chia e a sua purificação. No entanto, apesar 

de bastante estudada, ainda não existe na literatura um estudo que reúna trabalhos sobre as 

diferentes condições de extração, purificação e aplicação desta mucilagem. Sendo assim, esta 

revisão aborda semelhanças e diferenças nas composições das sementes de chia estudadas, bem 

como compara diferentes métodos de extração e purificação da mucilagem da chia, entendendo 

as influências das condições de processo no rendimento, e compreende as aplicações industriais 

do polissacarídeo e da mucilagem dessa semente, também identificando potenciais de 

aplicações futuras. Para isso, utilizou-se a base Web of Science - Coleção Principal (Clarivate 

Analytics), na qual foram analisados os 40 artigos publicados mais relevantes sobre semente de 

chia, polissacarídeo e mucilagem de chia. A partir da análise realizada, confirma-se o potencial 

da mucilagem de Salvia hispanica L. e a vasta possibilidade que ainda existe de explorar suas 

funções tecnológicas, estendendo assim as suas futuras aplicações industriais. 

 

Palavras-chave: Sementes de chia. Salvia hispanica L. Mucilagem. Polissacarídeo. Extração.



                                                                                            

ABSTRACT 

The increase interest in sustainable and biodegradable products has made natural mucilage and 

polysaccharide become widely studied and applied. Nowadays, chia seed (Salvia hispanica L.) 

is vastly used by the food industry, known as a protein, carbohydrate, mineral and vitamin 

source. The mucilage of chia seed is extracted when the seed gets in contact with water due to 

the presence of free polar groups. The mucilage constitutes 5% (w/w) of the seed dry mass, it 

has high molecular weight, water soluble, biodegradable and non-toxic, thus it has the capacity 

of increasing solutions viscosity, stabilize emulsions and substitute soluble fibers, among 

others. Due to its properties and characteristics, chia mucilage has a high applying potential in 

pharmaceutical and cosmetics industries, besides food industry. The importance of studies 

about chia mucilage and its purification is clear and emphasized, however, no chia seed 

mucilage review article was found according to the literature. This review approach is about 

similarities and differences on studied chia seeds composition, different methods of mucilage 

extraction and purification comparison, the influences of process conditions and yields and 

comprehend the chia polysaccharide and mucilage industrial applying, identifying future 

applying potential. The first 40 relevant published articles from Web of Science – Main 

Colection (Clarivate Analytics) database about chia polysaccharide and mucilage were 

reviewed. The findings of this study confirm Salvia hispanica L. mucilage potential and the 

vast possibility of exploring its technological functions. 

 

Keywords: Chia seeds. Salvia hispanica L. Mucilage. Polysaccharide. Extraction.  
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1 INTRODUÇÃO 

Com o passar dos anos, a demanda por ingredientes naturais vem crescendo, 

principalmente nas indústrias alimentícia e farmacêutica. Dentre esses materiais estão as 

mucilagens e polissacarídeos, atrativos por serem não-tóxicos, biodegradáveis, viáveis 

economicamente e seguros para consumo humano. Por serem solúveis em água, capazes de 

estabilizar emulsões, aumentarem a viscosidade de soluções aquosas e classificados como fibras 

solúveis, possuem ampla aplicação como aditivos alimentares, espessantes, emulsificantes e 

estabilizantes, entre outros (PRAJAPATI et al., 2013; MATE e MISHRA, 2020). 

Mucilagens são materiais ricos em polissacarídeos complexos que podem ser extraídas 

de diferentes fontes, como algas, frutas, sementes, tubérculos e cereais, bactérias, entre outros.  

Dentre estas fontes está a semente de chia (Salvia hispanica L.), que é uma espécie de planta 

herbácea da família Lamiaceae, nativa do México e da Guatemala (CUOMO et al., 2020). 

Apesar de ainda não ser conhecida mundialmente, a semente de chia é classificada como 

alimento funcional e sua produção global vem aumentando devido às suas propriedades e 

popularidade, sendo hoje utilizada tanto na indústria alimentícia como na de cosméticos. É 

conhecida por possuir alta concentração de minerais como cálcio, fósforo, magnésio, potássio, 

ferro e zinco, proteínas, vitaminas, fibras dietéticas e lipídeos, dos quais 60% (m/m) se encontra 

na forma de ácido α-linolênico, sendo considerada uma importante fonte de ômega-3 (MUÑOZ 

et al., 2012; GARCÍA-SALCEDO et al., 2018). 

A semente de chia, quando exposta à água, exsuda uma solução viscosa, formando uma 

cápsula transparente ao redor da semente devido à presença de grupos polares livres (CUNHA; 

PAULA e FEITOSA, 2007; MATE e MISHRA, 2020; MUÑOZ et al., 2012). 

A sua mucilagem exsudada constitui cerca de 5% (m/m) da massa seca da semente de 

chia e, quando purificada, apresenta-se como polissacarídeo, sendo composta estruturalmente 

por um tetrassacarídeo com repetições dos monossacarídeos β-D-xilose, α-D-glucose, ácido 4-

O-metil-α-D-glucorônico e ácido aldobiurônico. Devido a sua estrutura, ela possui excelente 

capacidade de reter água e óleo e boas propriedades emulsificantes e estabilizantes, 

demonstrando alto potencial de aplicação tecnológica (LIN; DANIEL e WHISTLER, 1994; 

RAMOS, 2013; TIMILSENA et al., 2015a). 

Sabendo que a mucilagem da chia está firmemente ligada à semente, o que dificulta a 

sua separação, diversos métodos estão sendo estudados e utilizados para a sua extração. Sabe-

se, também, que as condições de extração influenciam significativamente o rendimento, além
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da sua pureza e propriedades reológicas, ressaltando a importância de avaliar as variáveis de 

processo, como tempo de hidratação, temperatura de extração e proporção semente:água 

(MUÑOZ et al., 2012; CAMPOS et al., 2016; ORIFICI et al., 2018).  

Uma vez extraída a mucilagem, são avaliadas as possibilidades de aplicação deste 

material como encapsulante, espessante e emulsificante, sua ação como nanocompósito e 

material de parede para microencapsulação. Assim como citado, por ser rica em um 

heteropolissacarídeo aniônico complexo, com alta massa molar, alta viscosidade e solúvel em 

água, a mucilagem de chia é muito atrativa para aplicações industriais. O Harvard Health 

Publishing, site específico da escola de Medicina de Harvard, elegeu a semente de chia como 

semente do mês de julho de 2020. Atualmente, sabe-se que a chia é de fácil acesso, possui 

excelente custo-benefício, e, já que não possui sabor forte, é comumente adicionada a outros 

alimentos para suplementação de nutrientes, como cereais, iogurtes ou sopas; sendo cada vez 

mais inserida na alimentação da população mundial, bem como mais aceita e popular 

(GARCÍA-SALCEDO et al., 2018; HARVARD HEALTH PUBLISHING, 2020).  

A aceitação e popularidade da semente é mais um fator que justifica o estudo do potencial 

da mucilagem extraída da chia, de maneira a disseminar ainda mais os benefícios da Salvia 

hispanica L. e de seu polissacarídeo. Apesar de ter sido bastante estudada nos últimos anos, não 

foram encontrados na literatura artigos que focassem na revisão dos estudos realizados e 

publicados sobre a estrutura, extração e aplicação da mucilagem e/ou do polissacarídeo da chia 

(DE FALCO; AMATO e LANZOTTI, 2017; HRNČIČ et al., 2020; KAUR e BAINS, 2020; 

LIU et al., 2021; ULLAH et al., 2016). 
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2 OBJETIVOS 

O objetivo do presente estudo foi realizar uma revisão de maneira a abordar semelhanças 

e diferenças nas composições das sementes de chia estudadas, bem como comparar diferentes 

métodos de extração e purificação da mucilagem da chia, entendendo as influências das 

condições de processo no rendimento. Além disso, objetivou-se revisar as aplicações industriais 

do polissacarídeo e da mucilagem dessa semente, também identificando potenciais de 

aplicações futuras.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

A pesquisa foi realizada utilizando a base de dados Web of Science - Coleção Principal 

(Clarivate Analytics). Pesquisou-se o termo chia seeds como título e filtrou-se os artigos 

encontrados pela categoria de número de citações. Em seguida, o mesmo processo de busca e 

filtragem foi realizado com o termo (chia AND (gum OR mucilage OR polysaccharide) NOT 

pistacia). Além destes, outros artigos da literatura foram considerados como referência e apoio 

de revisão. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Primeiramente, pesquisou-se o termo chia seeds como título, sendo encontrados um 

total de 363 artigos e considerados os 20 primeiros filtrados pela categoria de número de 

citações. Em seguida, o mesmo processo de busca e filtragem foi realizado com o termo (chia 

AND (gum OR mucilage OR polysaccharide) NOT pistacia), dos quais encontrou-se 88 artigos, 

sendo considerados os 20 primeiros filtrados pelo número de citações. Outros artigos da 

literatura foram considerados como referência e apoio de revisão. 

4.1 Semente de chia  

Cerca de 900 espécies constituem o gênero Salvia da família dos Lamiaceae, sendo 

algumas delas cultivadas ao redor do mundo e aplicadas das mais diversas maneiras. 

Conhecidas como “chia”, as sementes da espécie de planta herbácea Salvia hispanica L. (Figura 

1- Planta Salvia Hispanica L.) são ovais, pequenas e fontes naturais de ômega-3 (ácido α-linolênico), 

fibras, proteínas, antioxidantes naturais, vitaminas e minerais. Sendo a segunda principal 

colheita nas sociedades mesoamericanas, elas eram utilizadas pelos astecas e maias na medicina 

tradicional, cosméticos, rituais religiosos e preparação de alimentos, fazendo com que a dieta 

dos povos pré-colombianos fosse mais nutritiva do que a alimentação da população atual (LIN 

et al.; 1994; TAGA et al.; 1984; CAPITANI et al., 2012; MUÑOZ et al., 2013; CUOMO et al., 

2020). 

Figura 1- Planta Salvia Hispanica L., com flor roxa e folhas largas. 

 

Fonte: Mohd Ali et al. (2012) 
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Nativa do México e Guatemala, a chia é cultivada em ambientes com condições tropicais 

e subtropicais e, apesar de não ser facilmente desenvolvida em lugares de climas frios intensos, 

resiste a temperaturas controladas em estufas de alguns países europeus. Em meados de 1990, 

houve um impulso governamental, principalmente no Chile, para que a plantação de chia se 

desenvolvesse comercialmente, objetivando a diversificação da economia da América Latina. 

Atualmente, sua produção cresce mundialmente, sendo também comercializada na Austrália, 

Bolívia, Equador, Colômbia, Peru, Argentina, América do Norte e Europa. No Brasil, seu 

cultivo ainda é recente e tem crescido principalmente na região sul do país (IXTAINA; 

NOLASCO e TOMÁS, 2008; IXTAINA et al., 2011; MUÑOZ et al., 2012; GOH et al., 2016; 

RADKE et al., 2018; HRNČIČ et al., 2020). 

As propriedades nutricionais e a popularidade da chia são os fatores que fazem com que a 

sua produção global aumente ao redor do mundo, sendo não apenas utilizada como alimento ou 

suplemento alimentar, como também para aplicações não-alimentícias. Por possuir alta 

porcentagem de óleo em sua composição, rico em ácidos graxos insaturados, possui potencial 

diverso de aplicações tecnológicas como em pinturas, material de parede de microencapsulação 

e cosméticos, por exemplo (OLIVOS-LUGO; VALDIVIA-LÓPEZ e TECANTE, 2010; 

RODEA-GONZÁLEZ et al., 2012; FERNANDES et al., 2019). Um outro emprego desta 

semente é na indústria de nutrição animal, considerando que a comercialização de produtos com 

chia para alimentar cavalos, porcos, aves, gatos e cachorros vem aumentando mundialmente 

(PEIRETTI e GAI, 2009; MARTÍNEZ-CRUZ e PAREDES-LÓPEZ, 2014). Além destas 

alternativas, muitos outros estudos trazem diferentes aplicações da semente de chia, as quais 

variam de acordo com as propriedades e características da semente.  

4.1.1. Propriedades físicas 

De acordo com Ixtaína; Nolasco e Tomás (2008), conhecer as propriedades físicas, como 

a morfologia e tamanho das sementes, é importante para a manipulação, transporte, 

armazenagem e desenvolvimento de processos industriais que envolvam a semente de chia.  

O clima, ambiente, disponibilidade de nutrientes, tempo de cultivo, condições de solo e 

estágio de desenvolvimento influenciam diretamente na concentração de ingredientes ativos da 

semente, bem como nas suas propriedades físico-químicas. Por ser sensível à luz solar, as 

sementes podem ser brancas (sem pigmentação), marrons ou pretas, como observado na Figura 

2. As cores são influenciadas pela exposição ao sol, e as sementes têm em média um 

comprimento entre 2 e 2,25 mm, uma largura de 0,83 a 1,4 mm e uma espessura de 0,81 a 1,32 

mm (MOHD ALI et al., 2012; MUÑOZ et al., 2013; RAMOS, 2013).  
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Figura 2- Semente de chia (imagens óticas). 

 

Fonte: Muñoz et al., 2013. 

 

A Tabela 1 mostra algumas diferenças de propriedades físicas de diferentes tipos de 

sementes estudadas por Ixtaína; Nolasco e Tomás (2008) e Muñoz et al.(2012). As divergências 

entre os valores de ambos os estudos podem ser explicadas pela variedade das sementes, 

localização geográfica e práticas de cultivo, apesar de ambas terem sido provindas da região de 

Salta, Argentina. É possível observar que as sementes brancas possuem em média maior 

comprimento, largura e diâmetro do que as mais escuras, apesar de ambas apresentarem valores 

de densidades real e aparente próximos.  

 

Tabela 1- Tabela 1- Comparação de propriedades físicas das sementes escuras e claras de chia, exibindo 
comprimento (L), largura (W), espessura (T), diâmetro (D), densidade real (Dr) e densidade aparente (Da) 

Tipo de 
semente 

L 

(mm) 
W 

(mm) 
T 

(mm) 
D 

(mm) 
Dr 

(g/cm3) 
Da 

(g/cm3) 
Referência 

Sementes 
escuras 

2,12 1,31 0,81 1,41 1,01 0,72 
Ixtaína; Nolasco 
e Tomás (2008) 

 1,85 1,20 0,90 1,32 1,07 0,66 
Muñoz et al. 

(2012) 
Sementes 
brancas e 
beges 

2,15 1,40 0,83 1,45 1,00 0,67 
Ixtaína; Nolasco 
e Tomás (2008) 

 1,87 1,22 0,89 1,33 1,08 0,69 
Muñoz et al. 

(2012) 
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4.1.2. Composição e valor calórico 

Assim como as propriedades físicas, a composição das sementes de chia varia de acordo 

com o seu genótipo, localização geográfica e variantes de cultivo. A semente de chia é 

conhecida por ser fonte de proteína, carboidrato, minerais (cálcio, fósforo, magnésio, potássio, 

ferro e zinco) e vitaminas (A, B, K, E, D), além dos diversos estudos já existentes sobre os 

benefícios da utilização de suas fibras dietéticas e antioxidantes (SANDOVAL-OLIVEROS e 

PAREDES-LÓPEZ, 2013; SALGADO-CRUZ et al., 2013; GARCÍA-SALCEDO et al., 2018; 

HRNČIČ et al., 2020; HUSSAIN et al., 2020; CAPITANI et al., 2012; MARINELI et al., 

2014).  

A Tabela 2 traz uma comparação da composição da semente de chia apresentada pelo 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e diferentes artigos científicos 

encontrados na literatura.  

 

Tabela 2- Comparação da composição (% m/m) da semente de chia de diferentes estudos 

Proteína Cinza Umidade 
Fibra 

Dietética 
Lipídeo Carboidrato Referências 

16,54% 4,80% 5,80% 34,40% 30,74% 42,12% USDA (2011) 

23,60% 4,61% 4,31% 18,00% 29,80% 18,70% 
Bushway; Belyea 

e Bushway 
(1981) 

24,60% 5,96% 5,94% 34,59% 32,20% 2,62% 
Olivos-Ligo; 

Valdivia-López e 
Tecante (2010) 

22,70% 3,70% 4,50% 33,50% 32,50% 3,10% 

Sandoval-
Oliveros e 

Paredes-López 
(2013) 

29,30% 4,80% 7,00% 27,60% 32,70% 5,60% 
Capitani et al. 

(2013) 

24,36% 3,70% 6,52% 14,78% 34,09% 16,55% 
Felisberto et al. 

(2015) 

21,60% 4,10% NA 25,30% 31,10% NA 
Timilsena et al. 

(2015b) 

19,55% 4,93% 5,74% 17,18% 35,68% 22,66% 
Fernandes e Sala-
Mellado (2017) 

NA = não apresentado 
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A partir da Tabela 2 é possível observar a alta concentração de lipídeos na composição 

da chia. Grande parte dos estudos analisados nesta revisão focam na alta concentração e 

composição de ácidos graxos na semente de chia. Como comentado anteriormente, o 

conhecimento da composição do óleo extraído da semente de chia aumenta suas possibilidades 

de aplicação, principalmente na indústria alimentícia e farmacêutica. Cerca de 60 a 80% dos 

óleos totais da semente de chia são ômega-3 e ômega-6, ambos benéficos para a saúde humana 

e não sintetizados artificialmente. Evidências científicas e epidemiológicas demonstraram a 

relação entre a ingestão de lipídeos e doenças cardíacas, câncer, diabetes e depressão, 

comprovando as suas propriedades antitrombóticas, antiarrítmicas e anti-inflamatórias. Em 

2001, as doenças cardíacas eram a principal causa de morte nos Estados Unidos, matando 1 em 

cada 5 pessoas. Como resultado, consumidores preocupados com a saúde começaram a exigir 

da indústria a produção e utilização de óleos ricos em ômega-3, tocoferóis e fitoesteróis, 

destacando a importância do consumo e utilização das sementes de chia em produtos comerciais 

(TAGA; MILLER; PRATT, 1984; AYERZA; COATES, 2005; PEIRETTI; GAI, 2009; 

IXTAINA et al., 2011; CIFTCI et al., 2012; MOHD ALI et al., 2012; MUÑOZ et al., 2012; 

MARTÍNEZ et al., 2012; RAMOS, 2013 TIMILSENA et al., 2015). 

Outro destaque da Tabela 2 é o alto percentual de fibras dietéticas na semente, o qual 

realça ainda mais a importância de seu consumo. Os valores encontrados são maiores do que o 

percentual de fibras em grãos como linhaça (22,3%), cevada (17,3%), milho (13,4%), trigo 

(12,6%) e soja (15%) (SANDOVAL-OLIVEROS e PAREDES-LÓPEZ, 2013). Além da 

função nutricional, Capitani et al. (2012) destacaram que a aplicação de fibras dietéticas em 

alimentos pode modificar a sua textura, possivelmente atuando como estabilizante ou 

aumentando a firmeza de produtos, além de possuir alta capacidade de absorção de gordura. 

Além disso, de acordo com Reyes-Caudillo; Tecante e Valdivia-López (2008), as sementes 

possuem alta concentração de compostos fenólicos. Desta forma, compostos bioativos isolados 

da chia podem ser utilizados para produzir antioxidades naturais ou ingredientes funcionais.  

Destaca-se a alta concentração de proteína encontrada na chia. Segundo Bushway; Belyea 

e Bushway (1981), após a extração do óleo da semente, o seu resíduo ainda apresenta cerca de 

23% de proteína na composição. Quando compara-se o valor proteico da semente de chia com 

outras sementes ressalta-se o elevado valor encontrado. Sabe-se, ainda, que a chia apresenta 

uma concentração de proteína similar à lentilha (23%) e ervilha (21%) e maior que do que 

cereais como milho (14%), trigo (14%), arroz (8,5), cevada (9,2%) e aveia (15,3%). Ainda não 

se tem indícios de que a semente de chia possa causar efeitos adversos ou alergênicos, se 
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mostrando uma ótima fonte proteica e possuindo alto potencial de aplicação como suplemento 

em alimentos, principalmente vegetarianos e veganos (SANDOVAL-OLIVEROS e 

PAREDES-LÓPEZ, 2013; TIMILSENA et al., 2015b; TAVARES et al., 2018; CUOMO et al., 

2020). 

Por fim, a diferença observada nos percentuais de carboidrato pode ser explicada pelo seu 

método de quantificação. Grande parte dos estudos calcula a concentração deste componente 

por diferença, uma vez que todos os outros valores já foram obtidos. Desta forma, as variações 

no percentual dos outros componentes, explicada principalmente pela diferença de localização 

geográfica da semente, influenciam diretamente os resultados de carboidratos. Outro fator que 

altera os números é a consideração ou não da umidade nos cálculos; fato este que explica o 

motivo de nem todos os totais de percentual de componentes somarem 100%. Ainda assim, 

realça-se a elevada quantidade de carboidratos encontrada na chia, os quais são concentrados 

na camada externa da semente e exsudados em forma de mucilagem (GOH et al., 2016). 

 

4.2 Mucilagem de chia 

Apesar de muito conhecida pelas suas propriedades nutricionais, a semente de chia ficou 

ainda mais popular com os estudos de Bushway; Belyea e Bushway (1981), nos quais observou-

se que, ao adicionar água à chia, uma solução viscosa parecida com um filme de gel se formava 

ao redor da semente, como observado na Figura 2. Logo após, em 1996, a chia foi descrita 

pelaOrganização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) dos Estados 

Unidos como potencial fonte de polissacarídeo, fato este explicado pelas suas notáveis 

propriedades mucilaginosas em soluções aquosas, mesmo que em baixa concentração 

(MUÑOZ et al., 2012).  

De acordo com Liu et al. (2021), mucilagens de sementes são em grande parte 

polissacarídeos que cobrem a camada externa da semente, secretadas pelas suas células 

epidérmicas. Nesta lógica, segundo Goh et al. (2016), uma amostra de mucilagem purificada 

que apresente em torno de 95% (m/m) de carboidrato em sua composição consiste quase que 

exclusivamente de polissacarídeo, ou seja, uma vez extraída a mucilagem e purificada, é 

possível obter o polissacarídeo de chia isolado.  

De acordo com Muñoz et al. (2012), a cápsula transparente fortemente ligada à semente 

é formada devido à presença de grupos polares livres. Observado por García-Salcedo et al. 

(2018), a análise do espectro de espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourrier 
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(FTIR) da mucilagem da chia demonstrou a presença de hidroxilas (-OH) atribuídas aos 

carboidratos, as quais facilitam a interação com substâncias hidrofílicas.  

 

Figura 3- Semente hidratada, com mucilagem formada ao seu redor. 

 

Fonte: Adaptado de Muñoz (2012). 

 

Alguns outros estudos focaram na análise da estrutura do polissacarídeo da chia, 

classificando-o como um heteropolissacarídeo aniônico complexo, solúvel em água, que possui 

alta viscosidade e, segundo Dick et al. (2015), alta massa molar, da ordem de 0,8 a 2,0 x 106 

Da  (DE CAMPO et al., 2017; TIMILSENA et al., 2015a). Lin et al. (1994) propuseram a 

estrutura do polissacarídeo de chia como um tetrassacarídeo, com cadeia principal constituída 

por unidades de (1→4)-β-D-xylopyranosyl-(1→4)-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-β-D-

xylopyranosyl e ramificações de ácido 4-O-metil-α-D-glucorônico nas posições O-2 de β-D-

xylopyranosyl da cadeia principal. É possível observar as estruturas químicas do polissacarídeo 

na Figura 3. Ainda de acordo com Lin et al. (1994), a proporção de β-D-xilose, α-D-glucose e 

ácido 4-O-metil-α-D-glucorônico em sua estrutura é de 2:1:1. 
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Figura 4- Determinação da estrutura do polissacárido constituinte da goma das sementes de chia. I) β-D-xilose; 
II) α-D-glucose; III) ácido 4-O-metil-α-D-glucorónico; IV) ácido aldobiurónico; V) tetrassacárido (unidade 
estrutural). 

 

Fonte: Ramos (2013). 

 

Segundo Timilsena et al. (2015b), essa mucilagem constitui cerca de 4-6% (m/m) da 

semente de chia, com rendimento variando de acordo com o método e condições de extração. 

Assim como observado por Lin et al. (1994), ela fica bastante aderida à semente e é de difícil 

separação, sendo assim, muitos estudos comparam as condições de hidratação com a otimização 

do processo de extração, variando o pré-tratamento da semente, técnicas de agitação, proporção 

semente:água, tempo de hidratação e temperatura do processo (CAPITANI; NOLASCO; 

TOMÁS, 2016; MUÑOZ et al., 2012). 

 

4.3 Extração da mucilagem de chia  

Os métodos e condições de extração influenciam significativamente o rendimento da 

mucilagem de chia extraída, além da sua pureza e propriedades reológicas. Sabendo-se que 

extrações realizadas em diferentes condições geram, consequentemente, mucilagens com 

diferentes composições e propriedades tecnológicas, ao estudar e otimizar diversas condições 

durante o processo de extração, obtém-se diferentes produtos, os quais podem ser utilizados em 

diferentes aplicações. Devido a isso, torna-se interessante o estudo de diferentes variáveis de 
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processo, como razão semente:água, temperatura de extração e tempo de hidratação da semente 

(MUÑOZ et al., 2012; ORIFICI et al., 2018). 

Observa-se, na Tabela 3, diferentes condições de extração e purificação da mucilagem 

de chia de acordo com artigos da literatura, bem como seus respectivos rendimentos e 

aplicações.  

É possível identificar que o método de extração da mucilagem da chia diverge quanto à 

separação da semente, secagem e purificação. De forma geral, a sua extração consiste em inserir 

as sementes no meio aquoso, para exsudação da mucilagem, variando a proporção água:semente 

e temperatura, seguida por alguma operação de separação mecânica, centrifugação, filtração à 

vácuo e/ou peneiramento. Por fim, realiza-se secagem em estufa com circulação de ar e/ou 

liofilização (ORIFICI et al., 2018). 

Primeiramente, analisou-se as condições de Muñoz et al. (2012), que continuaram os 

estudos de Lin et al. (1994) com objetivo de atingir condições ótimas de extração. Variou-se, 

então, a temperatura em 4°C, 40°C e 80°C, com pH de 4, 6 e 8, proporção de hidratação de 

1:20, 1:30 e 1:40 (semente de chia:água) e tempo de hidratação de 2 h. Foi alcançado o melhor 

rendimento, de 6,97%, na extração realizada à 80°C, com proporção de semente:água de 1:40. 

Neste estudo, o peso total da semente permaneceu constante e concluiu-se que a camada 

transparente em torno da semente pode ser hidratada até que se alcance uma retenção de água 

de 27 vezes em relação à sua massa inicial, possuindo significativas propriedades 

emulsificantes e estabilizantes. Assim, a partir da publicação deste, muitos outros estudos 

seguiram as condições ótimas definidas por Muñoz et al. (2012), como pode ser observado na 

Tabela 3 (FELISBERTO et al., 2015; VELÁZQUEZ-GUTIÉRREZ et al., 2015; FERNANDES 

e SALAS-MELLADO, 2017). 

De acordo com Campos et al. (2016), a temperatura de extração é a variável independente 

que mais influencia nos resultados de rendimento da extração, seguida da proporção 

semente:água e tempo de extração, respectivamente (CAMPOS et al., 2016; MUÑOZ et al., 

2012; ORIFICI et al., 2018). Variando as mesmas condições, Muñoz et al. (2012) observaram 

efeitos similares, considerando a temperatura de extração e proporção semente:água os fatores 

de maior relevância nos rendimentos obtidos. 
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Tabela 3- Comparação das condições de extração de diferentes artigos 

Semente:água 
Temperatura 

(°C) 

Tempo de 
hidratação 

(h) 
Rendimento  Aplicação Outras informações de extração Referências 

1:20; 1:30; 1:40 4; 40; 80 2 6,97% - 

Secagem da mucilagem a 50°C por 10h e 
separação da mucilagem por fricção.  

Muñoz et 

al., (2012) 

1:40 80 2 7,86% 
Substituto de 

gordura em bolos 
Felisberto et 

al. (2015) 

1:20 80 2 NA - 
Velázquez-
Gutiérrez et 

al. (2015) 

1:10-1:30 30-80 2-4 
5,09% (70 °C, 

2,4h, 1:14) 

Emulsificante e 
estabilizante de 

sorvete 

Campos et 

al. (2016) 

1:40 80 2 NA Encapsulação 
Bustamante 
et al. (2017) 

1:20 Tamb 2 

5,80% 
(mucilagem) 

3,80% 
(polissacarídeo) 

Microencapsulação 
de óleo de chia e 

mucilagem de chia 

Semente liofilizada após hidratação, 
separação mecânica da mucilagem, a 

convertida em pó e peneirada. Purificada 
de acordo com Cunha; Paula e Feitosa 

(2007). 

Timilsena et 

al. (2015a, 
2015b, 
2016) 

1:30 25 2 NA 
Formação de filmes 

plásticos 
Extração seguida de centrifugação, 

filtração a vácuo, peneiramento e filtração 
com pano de filtrar queijo para remover 

as partículas pequenas. Por fim, a 
mucilagem separada foi liofilizada. 

Dick et al. 
(2015) 

1:30 Tamb 2 NA 
Nanoencapsulação 
de óleo de chia e 

mucilagem de chia 

De Campo 
et al. (2017) 

1:40 25 2 

5,81% 
(liofilizada) 

4,69% (seca à 
50°C) 

Substituto de 
gordura em bolos 

Extração segundo Muñoz et al., (2012) e 
Dick et al. (2015), mucilagem separada 

por filtração à vácuo, peneira e 
centrifugação. Secagem: 1) liofilização 2) 

estufa à 50°C 

Fernandes e 
Salas-

mellado 
(2017) 
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NA = não apresentado 

 

Semente:água Temperatura 
Tempo de 
hidratação 

(h) 
Rendimento Aplicações Outras informações de extração Referências 

1:10 Tamb 4 3,80% - 

Sementes cobertas com folha de 
alumínio e mantidas em Tamb. 

Congeladas a -50°C e liofilizadas. 
Separação da mucilagem por fricção 

Capitani et 

al. (2013) 
(2016) 

1:20 Tamb 1 3,70% 
Estabilizante de 

emulsões óleo-água 
Separadas por filtração à vácuo, 

congeladas à  -20°C e liofilizadas 
Capitani et 

al. (2016) 

1:30 37 3 NA - 

Purificado com adição de etanol 95% à 
mistura água+semente, em agitação por  

2 h, seguido de centrifugação. 
Ressuspensão do sobrenadante em etanol 
95% e evaporação num rotaevaporador  

Bushway; 
Belyea e 
Bushway 

(1981) 

NA NA NA NA 
Nanocompósitos, 
para liberação de 

drogas 

Mucilagem obtida pingando água na 
semente e as deixando secar, separada 

semente de forma manual 

Salgado-
Cruz et al. 

(2013) 

1:20 25 4 NA - 

Semente hidratada e centrifugada. 
Purificação realizada com adição de 

etanol 99%, seguida de centrifugação, 
hidratação, centrifugação novamente e 

ressuspensão em etanol 99% e 
centrifugação. O polissacarídeo obtido foi 

liofilizado. 

Goh et al. 
(2016) 

1:10; 1:20; 
1:30; 1:40 

27 2 8,46% - 
Mucilagem separada por prensagem, 

congeladas a -86°C e liofilizadas, 
Tavares et 

al. (2018) 
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Nos estudos de Tavares et al. (2018), a influência da temperatura na extração da 

mucilagem de chia é abordada, uma vez que são comparados dois métodos diferentes de 

extração, a quente e a frio. Assim, segue o procedimento descrito por Muñoz et al. (2012), mas 

varia a temperatura e composição, obtendo o melhor rendimento entre todos os artigos revisados 

(8,46%) utilizando apenas água e proporção semente:água de 1:20. 

Outra diferença analisada entre os estudos se dá pela purificação ou não da mucilagem, 

com o objetivo de se obter o polissacarídeo da chia. De acordo com a Tabela 3, grande parte 

dos estudos que opta por realizar este procedimento segue o descrito por Cunha; Paula e Feitosa 

(2007), os quais estudaram a purificação da goma guar. Segundo os autores, é obtido um 

resultado ótimo quando se adiciona etanol 80% (v/v) em ebulição à solução contendo semente 

e água, em agitação por 10 minutos. Em seguida, a mucilagem tratada com etanol é recuperada 

por filtração com filtro de vidro e lavada com etanol, acetona e éter dietílico. Ao material 

lavado, adiciona-se água destilada, sendo mantido em hidratação por 1h, e agitação magnética 

por 15 minutos, antes de ser centrifugada. Neste processo, celulose, hemicelulose, lignina e 

proteínas insolúveis são removidas. Ainda segundo Cunha; Paula e Feitosa (2007), com o 

objetivo de precipitar a goma, adiciona-se dois volumes de acetona gelada ao sobrenadante. Por 

fim, o precipitado é filtrado por filtro de vidro, lavado com etanol e acetona e seco em estufa 

de ar (TIMILSENA et al., 2016b). 

De maneira geral, os métodos de extração que envolvem solventes orgânicos possuem o 

objetivo de purificação da mucilagem para que se obtenha o polissacarídeo de chia isolado, 

como os estudos de Timilsena et al. (2015a, 2015b, 2016). Apesar de efetivos, estes métodos 

podem gerar poluentes ao ambiente e as técnicas que utilizam processos mecânicos geram 

maior gasto de energia. Assim sendo, destaca-se a importância e vantagens da extração do 

polissacarídeo da chia utilizando apenas água como solvente e operações unitárias simples e de 

baixo uso de energia, como agitação mecânica e separação por filtração, sendo este processo 

considerado promissor no campo da química verde e, consequente,  tornando suas aplicações 

tecnológicas mais interessantes (PONMURUGAN et al., 2017).  

 

4.4 Propriedades tecnológicas e aplicações 

A mucilagem da chia é atrativa para aplicações nas indústrias farmacêutica, biomédica e 

alimentícia por possuir alta capacidade de formar soluções aquosas altamente viscosas, mesmo 

que em baixa concentração, ser biodegradável e não tóxica. Além disso, esse material desperta 
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grandes interesses, especialmente para a  indústria alimentícia pela capacidade de atuar como 

fibra dietética devido à sua estrutura, habilidade de tornar o quimo estomacal mais viscoso de 

maneira a aumentar a sensação de saciedade, e também pela sua capacidade de reter água, 

provocar hidratação e aumentar a viscosidade, sendo, por exemplo, um potencial substituto de 

gordura (CAPITANI; NOLASCO e TOMÁS, 2016; DICK et al., 2015; FELISBERTO et al., 

2015; FERNANDES e SALAS-MELLADO, 2017; MUÑOZ et al., 2012; TIMILSENA et al., 

2015a). 

As propriedades tecnológicas da mucilagem de chia também permitem a aplicação em 

outras áreas. Desta forma, é possível analisar as aplicações apresentadas na Tabela 3 e realizar 

uma correlação de aplicações específicas da mucilagem e do polissacarídeo de chia com suas 

propriedades tecnológicas  

 

4.4.1. Substituto de gordura  

Especialmente pela capacidade de reter água, provocar hidratação, aumentar a 

viscosidade e conservar o frescor de alimentos, a mucilagem de chia é considerada um potencial 

substituto de gordura em alimentos diversos. Sabe-se que o comportamento viscoelástico e as 

propriedades espessantes de hidrocolóides como a mucilagem de chia podem ser influenciados 

por fatores como temperatura e concentração. Sendo assim, estudos da reologia da mucilagem 

de chia foram realizados também para análise do potencial desta aplicação, considerando que o 

percentual de gordura em alimentos é um fator que afeta características como a sua textura e 

sabor (CÂMARA et al., 2020; FERNANDES e SALAS-MELLADO, 2017).  

O objetivo dos estudos de Felisberto et al. (2015) foi analisar esta aplicação em produtos 

de panificação. Para tal, realizou-se a substituição de 25%, 50% e 75% (m/m) da quantidade de 

gordura da receita de bolo pela mucilagem de chia. Os resultados obtidos indicaram a 

efetividade da aplicação, uma vez que, ao substituir em até 25% (m/m) as gorduras utilizadas 

na formulação de bolo, o produto resultante não apresentou alterações nas suas características 

tecnológicas e não foi identificada a necessidade de adição de aditivo alimentar para que a 

estrutura e textura do bolo fossem mantidas. Ainda assim, atenta-se para substituições maiores 

que 25% do percentual de gordura, que podem apresentar alterações na coloração e textura dos 

produtos. 

Ao comparar as análises de Felisberto et al. (2015) com a literatura, é possível verificar 

resultados similares para outros produtos alimentícios. Borneo, Aguirre e León (2010) foram 
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pioneiros no estudo da mucilagem da chia como substituto de óleo e ovos na preparação de 

bolos e também obtiveram resultados satisfatórios ao substituir até 25% (m/m) desses 

componentes na formulação. Fernandes e Salas-Mellado (2017) seguiram seus estudos e 

pesquisaram a influência da adição do polissacarídeo da chia no valor calórico de pães e bolos, 

resultando numa redução de até 51,6% (m/m) de calorias com a substituição de 75% (m/m) de 

gordura pela mucilagem. 

Já nos estudos de Fernandes e Mellado (2018), a mucilagem de chia substituiu óleo e 

gema de ovo na formulação de maionese. Como resultado, o produto apresentou melhora nos 

parâmetros de estabilidade e textura, principalmente ao substituir o óleo, não apresentando 

muita alteração na quantidade de lipídeos finais ao ser utilizado no lugar da gema de ovo.  

A partir dos resultados apresentados nestes estudos, pode-se concluir que as capacidades 

emulsificantes e de retenção de água da mucilagem da chia permitem o seu uso como substituto 

de gordura em diversos alimentos. O aumento dos índices de obesidade da população nas 

últimas décadas, bem como das doenças a ela relacionadas, reforçam a importância desta 

aplicação. Assim, a recomendação de redução de gordura na alimentação é um fator que 

contribui para a consequente redução de complicações provenientes do excesso de peso 

(FELISBERTO et al., 2015). 

 

4.4.2. Espessante, estabilizante e emulsificante na indústria alimentícia 

Ainda com foco na aplicação da mucilagem de chia na indústria alimentícia, relembra-

se os estudos de Muñoz et al. (2012), os quais objetivaram otimizar o processo de extração da 

mucilagem de chia, alcançando como resultado aproximadamente 7% (m/m) de rendimento em 

condições ótimas de extração. Após este procedimento, foram realizados testes de hidratação 

da semente, dos quais os autores concluíram que a mucilagem de chia é facilmente extraída e 

hidratada, alcançando retenção de água num valor 27 vezes maior do que o seu peso. De acordo 

com essa conclusão, reafirma-se que a mucilagem da semente de chia possui grande potencial 

como ingrediente funcional, a ser utilizado como espessante alimentício.  

Os estudos de Menga et al. (2017) apresentaram a adição da mucilagem de chia como 

espessante à farinha de arroz para preparação de uma massa sem glúten e obtiveram como 

resultado a validação do polissacarídeo como substituto de hidrocolóides com glúten após 

obterem uma massa com propriedades de cozimento equivalentes às comercializadas 

atualmente.
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Em seus estudos sobre hidrocolóides, Dickinson (2009) cita que a maior parte deles atua 

como agente estabilizante de emulsões óleo em água. Isso ocorre porque possuem estrutura 

hidrofílica, a qual permite o aumento de viscosidade das fases aquosas, reduzindo a mobilidade 

das gotas de óleo, evitando os processos de cremeação e coalescência. Apesar disso, apenas 

alguns polissacarídeos possuem a capacidade de agir como agente emulsificante (DICKINSON, 

2009). 

Capitani; Nolasco e Tomás (2016) reforçam sobre a importância de compreender as 

propriedades viscoelásticas da mucilagem de chia e sua atuação na interface de emulsões óleo-

água. Nos estudos de Timilsena et al. (2016a), as propriedades emulsificantes da mucilagem de 

chia purificada foram avaliadas no que se refere aos índices de atividade emulsificante e 

estabilidade de emulsões, dos quais concluíram que ambos os parâmetros cresciam de maneira 

proporcional à razão mucilagem:óleo. Além disso, este mesmo estudo obteve como resultado 

que a concentração de proteína residual na mucilagem pode ser um fator que aumente as suas 

propriedades emulsificantes.  

Dando sequência aos estudos, Campos et al. (2016) também focaram na otimização da 

extração da mucilagem da chia e estudaram a conseguinte aplicação da mesma como 

emulsificante e estabilizante de sorvete. Segundo os autores, os resultados de textura, overrun 

e de derretimento comprovaram a efetividade desta aplicação, uma vez que a qualidade do 

produto não foi alterada, apesar de modificada a cor do sorvete, provavelmente pela cor escura 

da mucilagem. 

Como forma de contribuição aos artigos anteriores, Goh et al. (2016) trouxeram como 

diferencial o enfoque no estudo da reologia do gel formado na camada externa da semente de 

chia hidratada como um todo, ao invés de estudar apenas a fração solúvel isolada, como nos 

estudos citados anteriormente. Segundo os autores, esta abordagem é importante uma vez que 

se objetiva fazer uso da semente de chia em produtos alimentícios. Foi comprovada, enfim, a 

efetividade de aplicação como estabilizante de alimentos, uma vez que a dispersão estudada 

possui característica de gel e alta pseudoplasticidade mesmo que em baixa concentração.  

De acordo com os resultados obtidos, confirma-se a capacidade de aplicação da 

mucilagem de chia como agente estabilizante, espessante e emulsificante em formulações de 

alimentos, em particular para a produção de alimentos que requerem comportamentos 

reológicos específicos, como sobremesas, molhos, sucos, maionese, iogurte, entre outros 

(CAPITANI et al., 2015; CAPITANI; NOLASCO e TOMÁS, 2016). 
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4.4.3. Aplicações na indústria farmacêutica e de cosméticos  

Além das aplicações na indústria alimentícia, polissacarídeos naturais são vastamente 

utilizados na indústria farmacêutica e cosmética como agentes espessantes, de ligação, 

emulsificantes, de suspensão, de revestimento, gelificantes, mucoadesivos e estabilizantes 

(PRAJAPATI et al., 2013). Segundo Roia (1966), shampoos sólidos, cremes e loções capilares 

para proteção dos fios contém diversas gomas e mucilagens para ajudarem a estabilizar 

emulsões óleo em água, sendo alguns dos exemplos utilizados a goma arábica e a mucilagem 

da semente de linhaça. Ainda na indústria cosmética, alguns polissacarídeos naturais são 

utilizados comercialmente em produtos de cuidados com a pele, tratamento de hidratação de 

pele seca ou para redução de rugas, encontrados juntamente com vitaminas, óleos essenciais e 

proteínas (VAN DAM; VAN DER BROEK e BOERIU, 2017). 

Apesar do seu grande potencial, estudos sobre a utilização da chia em cosméticos se 

resumem à aplicação do óleo provindo dessa semente, sendo o polissacarídeo extraído desta 

semente ainda pouco estudado na área. Vale ressaltar que a chia é considerada uma ótima fonte 

de óleo para a indústria de cosméticos principalmente por conter uma das maiores proporções 

de ácido α-linolênico (ômega-3) conhecidas (mais de 60%) (COATES; AYERZA, 1998), o 

qual, por sua vez, possui diversos usos em produtos cosméticos por aumentar a produção de 

colágeno, evitar rugas, acnes e manchas e deixar a pele suave e rejuvenescida (DABROWSKI; 

KONOPKA; CZAPLICKI, 2018; FERNANDES et al., 2019; FRESHLYCOSMETICS, 2019). 

Além disso, o site FRESHLY Cosmetics (2019) cita outras diversas características da 

chia que ressaltam sua aplicação benéfica em cosméticos. De acordo com o site, produtos que 

levam chia como ingrediente seriam ideais para peles sensíveis, secas ou irritadas graças à alta 

concentração de vitaminas e minerais que ajudam a manter a hidratação. Por possuir vitamina 

e propriedades antioxidantes, é capaz de reduzir os efeitos negativos gerados por radicais livres 

e ajuda a combater o envelhecimento. Essa semente também é rica em tocoferóis, fitoesteróis e 

ácidos graxos essenciais, podendo reduzir inflamações e acalmar a pele. Ainda segundo o site, 

a presença de cálcio, zinco, ferro, fósforo, magnésio e potássio aumenta a hidratação celular, 

brilho, revitaliza a pele e melhora a atividade muscular. Por fim, o óleo da chia é capaz de 

fortalecer e dar brilho ao cabelo de uma maneira natural.  

Hoje, encontram-se no mercado alguns produtos comerciais que utilizam chia na 

composição. De acordo com o site TRENDHUNTER (2018), marcas de cosméticos vêm 

melhorando os seus produtos de cuidado com a pele ao incorporar semente de chia ou óleo da 
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semente de chia a esses itens. Segundo o site, como a chia é bastante conhecida na indústria 

alimentícia, essas marcas podem aproveitar a confiança dos consumidores que esse setor 

adjacente construiu para atender os consumidores que já estão familiarizados com a presença 

desse ingrediente.  

A indústria de cosméticos Dermatologica’s produziu um sérum facial que leva óleo de 

chia como ingrediente e que promete melhorar as defesas naturais da pele enquanto a ilumina 

(TRENDHUNTER, 2018). A marca Freshly Cosmetics possui produtos com óleo da chia na 

composição e que prometem firmar, dar elasticidade, vitalidade e nutrir a pele, regular seu 

brilho e produção de sebo ou dar força e brilho ao cabelo (FRESHLYCOSMETICS, 2019). Já 

a marca The Face Shop comercializa uma loção hidratante enriquecida com sementes de chia, 

recomendada para hidratar a pele enquanto elimina o excesso de oleosidade (KMADE, 2018).  

Alguns outros produtos comercializados atualmente levam o extrato aquoso da semente 

da chia na composição, com o objetivo de obter as propriedades funcionais desse ingrediente, 

abordando principalmente seu potencial de hidratação e condicionamento da pele. O site EWG 

(2012) faz uma relação de produtos que contém esse extrato, listando máscaras, géis, loções, 

séruns, condicionadores, shampoos e hidratantes. Apesar da composição desses extratos não 

ser conhecida, esses extratos possivelmente são compostos de mucilagem da chia. 

Apesar da semente de chia, seu óleo e extrato serem mundialmente aplicados em 

cosméticos, não foram encontrados produtos comerciais ou artigos científicos que declarassem 

a aplicação do polissacarídeo ou da mucilagem da chia como espessante, estabilizante ou 

emulsificante em cosméticos, evidenciando este potencial futuro de aplicação, ainda pouco 

estudado. 

 

4.4.4. Nanocompósitos  

Para além do foco alimentício, nos estudos de Salgado-Cruz et al. (2013) foi realizada 

uma caracterização estrutural da mucilagem da semente de chia e observou-se que esta, além 

de composta por carboidratos, também possui em sua estrutura microfibras que formam uma 

rede. Considera-se, assim, a possibilidade de formar nano-conglomerados, os quais apresentam 

sítios ativos em sua superfície capazes de alterar suas propriedades físico-químicas. Este fator 

torna a mucilagem de chia apropriada para ser utilizada como nanocompósito, considerando o 

tamanho nanométrico de suas fibras. Além disso, ressalta-se o alto potencial de aplicação como 
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substituto de fibras sintéticas, sendo economicamente mais viável e comparado com outras 

fibras naturais como o sisal e sementes de linhaça, já estudados para a mesma aplicação. 

 

4.4.5. Microencapsulação 

A mucilagem de chia também pode atuar como material encapsulante em sistemas de 

microencapsulação. Entende-se como microencapsulação o revestimento de um componente 

ativo por um material de parede, de maneira a possibilitar a liberação controlada de ativos, além 

de prevenir a oxidação, decomposição térmica, volatilização, interações químicas indesejadas 

do ambiente com o núcleo e possivelmente mascarar sabores e odores desagradáveis 

(DICKINSON, 2010; GHARSALLAOUI et al., 2007). 

Velázquez-Gutiérrez et al. (2015) estudaram isotermas de sorção, propriedades 

termodinâmicas e temperatura de transição vítrea da mucilagem liofilizada da semente de chia. 

O estudo conclui que as propriedades da mucilagem a tornam apropriadas para sua aplicação 

como material de microencapsulação por spray-drying, sendo capaz de proteger materiais 

bioativos em ambientes hostis e consequentemente aumentando a sua vida útil.  

Seguindo estes resultados, Bustamante et al. (2017) estudaram a aplicação da mucilagem 

de chia como material encapsulante de duas bactérias. Foram analisadas as condições 

probióticas pós adição do material e foi comprovada a sobrevivência das bactérias mesmo após 

45 dias de estocagem. Além disso, os autores concluíram que a encapsulação acabou por reduzir 

o tamanho das partículas, de maneira a adicionar benefícios funcionais ao produto.  

No processo de microencapsulação, óleos e compostos lipofílicos podem ser cobertos 

por uma matriz inerte, normalmente um polissacarídeo ou proteína. De acordo com esta 

definição, Timilsena et al. (2016) estudaram a microencapsulação do óleo da semente de chia 

pelo complexo formado pela mucilagem de chia e sua proteína isolada, com o objetivo de 

produzir microcápsulas de ômega-3 vegetarianas. Segundo os resultados físico-químicos, 

estabilidade oxidativa e tempo de armazenamento, os autores concluíram que a vida de 

prateleira do óleo de chia foi significativamente aumentada a partir das microcápsulas. Assim, 

os resultados num geral revelam que a mucilagem de chia possui excelente potencial como 

agente encapsulante.  
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5 CONCLUSÃO 

A mucilagem da chia é exsudada ao hidratar a semente. Esta mucilagem é constituída 

basicamente por carboidrato, sendo muitas vezes purificada para que se isole o polissacarídeo 

da chia. Ambos, mucilagem e polissacarídeo, são extraídos de maneiras diversas, em condições 

variáveis, sendo que a maior parte dos estudos segue a condição de processo à 80 °C, com 

proporção semente:água de 1:40 e tempo de hidratação de 2 h. Ao analisar os diferentes artigos 

publicados acerca do tema, compreendeu-se as possíveis aplicações da mucilagem, entre elas: 

como espessante, estabilizante e emulsificante aplicados tanto na indústria de cosmético quanto 

na alimentícia, como substituto de gordura em formulações de bolo e sorvete e como material 

de parede em microencapsulação. Confirma-se a versatilidade de aplicação tecnológica da 

mucilagem de chia e o seu potencial para futuras aplicações, destacando o uso como espessante 

na indústria de cosméticos.  
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