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RESUMO 

Potencial de metabólitos da acerola (Malpighia emarginata) como 
antioxidantes em diferentes sistemas oxidativos mediados por radicais livres 

 
Os antioxidantes naturais extraídos de vegetais são potenciais substitutos aos 

sintéticos. Entretanto, as pesquisas que avaliem as atividades destes compostos em 
sistemas in vivo e que também elucidem os mecanismos dessas substâncias são 
escassas. A acerola apresenta consideráveis quantidades de compostos 
antioxidantes, os quais foram objetivo de estudo deste trabalho. A extração de 
compostos ativos de frutos de acerola verde e madura foi otimizada e diferentes 
métodos para avaliação da atividade antioxidante in vivo, utilizando Saccharomyces 
cerevisiae como microrganismo modelo, foram aplicados. Foi realizado um estudo 
da extração de compostos com atividade antioxidante através da metodologia de 
superfície resposta, identificando os efeitos da concentração de etanol da solução 
extratora e da temperatura de extração sobre o poder redutor e atividade 
estabilizadora de radicais ABTS e DPPH dos extratos. Duas estirpes de S. 
cerevisiae foram utilizadas para avaliação da atividade antioxidante in vivo: Wild 
Type (WT) e modificada geneticamente (erg6Δ). As estirpes apresentam diferença 
quanto à presença de ergosterol (ERG) e zimosterol (ZIM), esteróis analisados por 
modelagem molecular para determinação de sua possível atividade antioxidante. Os 
extratos de acerola verde e madura obtidos sob condições otimizadas, além dos 
antioxidantes sintéticos BHA (2 e 3-terc-butil-4-hidroxianisol), BHT (Butil 
Hidroxitolueno) e ácido ascórbico, tiveram sua atividade antioxidante avaliada por 
meio do estresse oxidativo induzido às células por diferentes reagentes químicos. As 
técnicas utilizadas para avaliar o efeito dos extratos e dos antioxidantes sintéticos 
foram a cultivabilidade, oxidação no nível de membrana celular e oxidação 
intracelular. Por fim, foi avaliado o efeito do processo de microencapsulação por 
spray drying na composição química dos extratos de acerola verde e madura. 
Através da análise das superfícies respostas foi possível identificar as condições 
ótimas para a obtenção de extratos, que apresentaram alta atividade antioxidante 
nos estudos com células de S. cerevisiae, com efeito protetor maior ou igual aos 
antioxidantes BHT e ácido ascórbico.  Ainda foi comprovado nos experimentos in 
vivo que em todas as concentrações utilizadas, o BHA, além de não prevenir a 
oxidação, mostrou-se uma substância deletéria as células, principalmente no meio 
intracelular. Por meio dos estudos de modelagem molecular foi possível não só 
prever uma atividade antioxidante para o ERG e ZIM (em menor grau), mas também 
sugerir o mecanismo de transferência de elétrons seguido por doação de próton. O 
processo de microencapsulação permitiu a obtenção de um produto à base de 
extrato de acerola verde promissor para futuras aplicações. Pode-se concluir que é 
possível obter extratos ricos em compostos com atividade antioxidante a partir de 
frutos de acerola verdes e maduros e que a S. cerevisiae pode ser utilizada como 
um microrganismo modelo para a análise in vivo do efeito de antioxidantes por 
diferentes técnicas.  
 
Palavras-chave: Saccharomyces cerevisiae; Ergosterol; Zimosterol; Atividade 

antioxidante; Modelagem molecular; Citometria de fluxo; 
Oxidação intracelular 
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ABSTRACT 

Potential of acerola (Malpighia emarginata) metabolites as antioxidants in 
different oxidative systems mediated by free radicals 

 
Natural antioxidants extracted from plants show potential to replace synthetic 

ones. However, publications that both evaluates the activities of these compounds in 
in vivo systems and elucidate the chemical characteristics of these substances are 
scarce and often resorts to techniques that do not necessarily reflect the antioxidant 
activity in different systems. Acerola fruits have considerable concentrations of 
antioxidant compounds, so in this study the extraction of natural compounds from 
green and ripe acerola fruits was optimized and different methods for in vivo 
antioxidant activity evaluation using Saccharomyces cerevisiae as model 
microorganism were performed. Surface response methodology was applied to 
identify effects of ethanol concentration and temperature during the extraction of 
antioxidants compounds, using as response the reducing power and the 
sequestering activity of radicals ABTS and DPPH. Two strains of S. cerevisiae were 
used to evaluate the in vivo antioxidant activity: wild Type (WT) and the genetically 
modified (erg6Δ), which had difference in the presence of ergosterol (ERG) and 
zymosterol (ZYM). These two sterols were analyzed by molecular modelling to 
evaluate their possible antioxidant activity. Effects of green and ripe acerola fruits 
extracts, synthetic antioxidants Butylated hydroxyanisole (BHA), Butylated 
hydroxytoluene (BHT) and ascorbic acid were evaluated on the oxidative stress 
caused in the cells by different chemical reagents, cell culturability, cell membrane 
oxidation level and intracellular oxidation. Finally, the effect of the microencapsulation 
process by spray drying on the chemical composition of the acerola extracts was 
evaluated. Through the surface response methodology it was possible to determine 
the optimal conditions to produce acerola extracts rich in phenolic compounds and 
ascorbic acid. The extracts of acerola showed a high or equal antioxidant activity in 
the studies with S. cerevisiae cells, especially when compared to the synthetic 
antioxidants BHT and ascorbic acid. It has still been proven in in vivo experiments 
that at the presence of BHA in all concentrations, besides to do not prevent oxidation, 
proved to be a deleterious substance to cells, mainly in the intracellular studies. 
Through molecular modeling it was possible to predict an antioxidant activity for ERG 
and, in a lesser degree, for ZYM by the mechanism of electron transfer followed by 
proton donation. It was possible to obtain a microencapsulated powder from green 
acerola extract as a promising product for future food applications. The same 
conditions applied to mature acerola fruit extracts showed undesirable effect on 
reduction power and scavenging capacity. The study concludes that it is possible to 
obtain extracts rich in antioxidants compounds from green and ripe acerola fruits 
under optimized conditions. S. cerevisiae can be used as a model microorganism for  
in vivo analysis of synthetic and natural antioxidants. Finally, the microencapsulation 
by spray drying was feasible under the conditions of this work only for the green 
acerola extract. 

 
Keywords: Saccharomyces cerevisiae; Ergosterol; Zymosterol; Antioxidant activity; 

Molecular modelling; Flow cytometry; Intracellular oxidation 
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1 INTRODUÇÃO 

Uma série de antioxidantes estão disponíveis no mercado, sendo estes 

classificados em sintéticos ou naturais de acordo com sua origem. Os sintéticos são 

muito utilizados pelas indústrias dos setores alimentício, farmacêutico, cosmético, 

entre outras, e isso se deve a sua vasta aplicação e eficiência no controle das 

reações de oxidação, que podem descaracterizar os produtos do ponto de vista 

sensorial, tecnológico e nutricional. Todavia, nos últimos anos têm-se questionado a 

inocuidade destes à saúde do consumidor, o que leva a uma tendência em substituí-

los por antioxidantes naturais, mesmo não havendo trabalhos suficientes que 

atestem concentrações seguras de consumo destes.  

Uma das possíveis fontes de antioxidantes naturais são as frutas tropicais, 

cujo consumo é crescente ano após ano. Estas, além de serem fontes de nutrientes 

essenciais como vitaminas, minerais e fibras, apresentam em sua composição 

compostos secundários como os ácidos fenólicos, que auxiliam na prevenção de 

doenças crônico-degenerativas como hipertensão, Alzheimer e diabetes.  

Entre as furtas tropicais a acerola se diferencia pela alta concentração de 

compostos com atividade antioxidante com destaque para o ácido ascórbico. A 

aceroleira é originária do mar das Antilhas e é cultivada nos Estados Unidos e 

Japão, onde é amplamente consumida. No Brasil seu plantio em larga escala 

começou em 1949, sendo que atualmente quase toda produção tem como fim o 

mercado interno. Ela é conhecida por ser uma planta rústica e resistente, 

propagando-se com facilidade em várias regiões com diferentes condições 

climáticas. O interesse pela acerola e os estudos sobre suas potencialidades 

econômicas só começaram a serem explorados nos anos 40 quando foi descoberto 

na porção comestível da fruta altos teores de vitamina C. 

Diversos trabalhos relatam a presença de quantidades apreciáveis de 

substâncias fenólicas como as antocianinas, bem como uma elevada atividade 

antioxidante, em frutos de acerola, similares ou mesmo superiores a outras frutas 

consideradas importantes fontes desses compostos, tais como uva, açaí, morango, 

pitanga e manga.  

No entanto, são escassos os trabalhos que avaliaram o potencial destes 

antioxidantes em sistemas biológicos e em diferentes condições de oxidação 

comparando-os com antioxidantes sintéticos. 
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Neste contexto o objetivo do presente trabalho foi realizar um estudo de 

compostos com atividade antioxidante de frutos verdes e maduros de acerola, 

visando não somente aplicações industriais, mas também a elucidação dos 

mecanismos químicos e biológicos da ação antioxidante, além de utilizar condições 

otimizadas de extração e técnicas que possam facilitar a futura aplicação dos 

extratos, como a microencapsulação. 

Esta tese está divida em capítulos. O capítulo 2 apresenta uma revisão 

bibliográfica sobre a acerola como fruta fonte de compostos bioativos bem como um 

panorama das atividades antioxidantes estudadas. 

No Capítulo 3 são discutidos os resultados do estudo da extração de 

compostos fenólicos de frutos de acerola verde e madura em diferentes condições e 

com diferentes respostas além de sua composição química.  

O Capítulo 4 apresenta uma série de estudos da atividade antioxidante dos 

extratos a nível celular em diferentes condições oxidantes além de diferentes 

metodologias de análise.  

E por fim, o Capítulo 5 apresenta os resultados da aplicação do processo de 

microencapsulação nos extratos e sua influência na alteração da composição 

química, seguida das considerações finais.  
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2 ANTIOXIDANTES: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE  E A ACEROLA NESTE 

CONTEXTO 

 

Resumo 

Os antioxidantes são alvo de diversos estudos em muitas áreas da ciência 
com diferentes matérias-primas potenciais fontes destes compostos. Este trabalho 
apresenta uma revisão de conceitos básicos sobre os mecanismos pelos quais os 
antioxidantes atuam bem como os métodos mais utilizados para quantificar a 
atividade destes além de como a acerola está sendo estudada neste contexto como 
uma importante fonte destas substâncias.  Uma diversidade de análises in vitro e in 
vivo foram encontradas na literatura sendo que entre elas o uso de microrganismos 
como Saccharomyces cerevisiae se destaca entre outros fatores, pela possível 
extrapolação de resultados com seres humanos. A acerola é comprovadamente uma 
fonte de metabólitos que apresentam atividade, porém poucos trabalhos avaliaram o 
efeito da fruta ou extrato em microrganismos modelo.  

 

Palavras chave: Mecanismos; Atividade antioxidante; Metabólitos da acerola  

 

Abstract  

Antioxidants are substances thais target many studies in different performed 
on various knowledgement areas  and different raw material as potential source of 
these compounds are being studied. This work presents a review of basic concepts 
about the antioxidants working mechanisms, the most applied methods to quantify 
their activity, and how acerola fruit is being studied in this context as a source of 
these compounds. A wide variety of in vitro and in vivo methods were found in the 
literature and among them the use of microorganisms such as Saccharomyces 
cerevisiae stands out, among other factors, due to the possible extrapolation of 
results to human activity. Acerola has been shown to be a source of metabolites with 
antioxidant activity and other effects, but few studies have evaluated the effect of fruit 
or extract on model microorganisms. 

 
 

Keywords: Mechanisms of action; Antioxidant activity; Acerola metabolites 

 

2.1 Antioxidantes 

Entre várias definições, pode-se dizer que antioxidante são substâncias que 

retardam a oxidação de um substrato (HALLIWEL et al., 1995). Estes podem ser 

classificados de acordo com seu mecanismo de ação e a sua origem.  

De acordo com o mecanismo de ação os antioxidantes são classificados em 

primários ou secundários. Os primários são capazes de bloquear a ação dos radicais 
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livres, convertendo-os em produtos estáveis através da doação de próton ou 

elétrons. No caso do processo de oxidação lipídica, esse bloqueio ocorre 

primordialmente na fase inicial da reação, por meio da interação com os radicais 

livres, ou na fase de propagação através da interação com os radicais alcoxil ou 

peroxil. Segundo essa classificação, os fenólicos representam um grupo 

fundamental, uma vez que se comportam como um ácido de Lewis e estabilizam os 

radicais por meio da doação de um próton (FRANKEL, 1980; ARAÚJO, 2008). A 

Figura 1 ilustra o mecanismo de ação de um antioxidante primário. 

 

 

Figura 1- Mecanismo de ação de um antioxidante primário em uma reação mediada por radical livre 

 

É possível observar o antioxidante (fenólico) estabilizando o radical peroxil 

(ROO∙) através da doação de um próton e a sua estabilização por meio do 

deslocamento por ressonância do radical fenólico, e por fim e a reação de 

terminação pela reação do radical fenoxil com um segundo radical peroxil.  

Ainda de acordo com o mecanismo de ação, os antioxidantes também 

podem ser classificados como secundários (ou sinergísticos), sendo que estes 

podem apresentar diversos mecanismos de atuação, sendo eles: ligação de íons 

metálicos (como EDTA e ácido cítrico), remoção de oxigênio (como ácido ascórbico), 

pela regeneração do radical fenoxil ou absorção de radiação ultravioleta (UV) 

(FENNEMA, 1996; ARAÚJO, 2008). 

Outra classificação dos antioxidantes é de acordo com a sua origem em 

sintéticos e de fontes naturais, oriundos de plantas ou outros organismos. De modo 

geral os sintéticos são compostos fenólicos contendo vários graus de substitutos de 

alquila, enquanto que os naturais podem apresentar além de compostos fenólicos, 
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quinona, lactona e outros. Os sintéticos são amplamente utilizados na indústria de 

alimentos devido a sua alta capacidade antioxidante e eficiência no retardo das 

reações de oxidação. Por esse motivo são alvo de estudos relacionados prováveis 

efeitos toxicológicos há várias décadas (MUKAI et al., 1993; ZHENG; WANG, 2001; 

JIANG e XIONG, 2016). 

Os principais antioxidantes sintéticos utilizados pela indústria de alimentos, 

farmacêutica e cosmética são o butil hidroxianisol (BHA) (IUPAC: 2-terc-butil-4-

metoxifenol), butil hidroxitolueno (BHT) (IUPAC: 2,6-di-terc-butil-4-metilfenol), terc 

butil hidroquinona (TBHQ) (IUPAC: 2-terc-butilbenzeno-1,4-diol) e propil galato (PG) 

(IUPAC: propil 3,4,5- trihidroxibenzoato) (Figura 2) (OMURA, 1995). 

 

 

Figura 2- Estrutura química dos principais antioxidantes sintéticos utilizados pela indústria  

 

Alguns trabalhos ao avaliarem o efeito de antioxidantes sintéticos quando 

ingeridos por animais experimentais constataram resultados negativos que apontam 

uma relação com doenças crônico-degenerativas como câncer e diabetes (SIMIÃO, 

1985; YILDIRIM et al., 2001; MELO e GUERRA, 2002). Isso fez com que alguns 

desses antioxidantes tivessem seu uso proibido em determinados países além da 

quantidade controlada. Tal fato instiga a comunidade científica a buscar substâncias 

alternativas ao uso destes, e que não apresentem efeitos adversos à saúde humana. 

Em substituição aos antioxidantes sintéticos os naturais são apontados 

como uma alternativa promissora. Estes podem ser extraídos de diferentes matrizes 
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orgânicas, sendo muito comum a utilização de vegetais. Os antioxidantes naturais 

abrangem uma série de substâncias químicas com diferentes funções orgânicas e 

mecanismos de atuação. Uma grande quantidade de frutas, ervas e especiarias 

podem ser fonte destes compostos. Estas substâncias frequentemente têm 

demonstrado uma alta atividade antioxidante em sistemas in vitro, o que sugere sua 

utilização como conservante natural em alimentos ou mesmo fármacos propensos à 

oxidação lipídica (RICE-EVANS et al., 1996; ZHENG; WANG, 2001). 

Porém é importante salientar que embora algumas evidências 

epidemiológicas mostrem uma correlação positiva entre o consumo de antioxidantes 

naturais e a saúde, estudos observacionais e de caso-controle, frequentemente 

apresentam resultados conflitantes, como o aumento de risco de doenças 

cardiovasculares, e aumento do risco de câncer. Isso pode ser explicado devido à 

falta de conhecimento dose/resposta em seres humanos, além de poucas 

informações sobre a biodisponibilidade dos antioxidantes quando ingeridos 

isoladamente e em conjunto, resposta fisiológica individuais, pesquisas realizadas 

com antioxidantes isolados desconsiderando-se o sinergismo entre eles, entre 

outras (COSTA; ROSA, 2010). Isso indica a importância de se estudar a fundo não 

só a atividade desses antioxidantes em sistemas controlados, mas também entender 

melhor o mecanismo de ação de cada um e possíveis efeitos deletérios em 

concentrações subótimas. 

 

2.2 Atividade antioxidante  

Determinar a atividade antioxidante nos alimentos representa um interesse 

em diversos campos da ciência e pode predizer ou mesmo solucionar problemas 

relacionados à nutrição, tecnologia de alimentos, farmacológicos. Inúmeros métodos 

são descritos na literatura, com diversos procedimentos com o objetivo de mensurar 

a atividade antioxidante de extratos ou de substâncias isoladas. Em aspectos gerais 

o que a maioria dos métodos apresentam em comum é a presença de um agente 

oxidante, de um substrato apropriado e a medição de uma resposta após um tempo 

de reação pré-determinado. Os métodos que determinam a atividade antioxidante 

podem ser classificados em dois grupos: in vitro, que em geral envolvem a captura 

de radicais livres; e in vivo, que normalmente envolvem estudos com animais, 

células ou oxidação de moléculas alvo (LIMA, 2008; ALAM et al., 2013). 
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Antes de se discutir os métodos por captura de radicais livres, é importante 

salientar que, apesar de alguns serem considerados métodos de atividade 

antioxidante, muitas vezes partem de uma concepção equivocada do termo 

antioxidante, uma  vez que o próprio prefixo grego “anti”, indicativo da ideia de 

oposição, sugere que o antioxidante seria a substância que impede de fato a 

oxidação. Esse mecanismo não ocorre em grande parte dos métodos  envolvendo a 

captura de radicais livres, como no método do radical DPPH (2,2-difenil-1-

picrilidrazil). Em várias condições experimentais dos métodos propostos o radical já 

está formado, ou seja, já oxidado no meio em que o antioxidante vai reagir. Dessa 

forma, o que se mede é a capacidade de estabilizar o radical e não necessariamente 

a atividade antioxidante, uma vez que não há de fato uma reação para prevenir a 

oxidação de algo. Este fato pode refletir negativamente nas respostas geradas 

através do uso de alguns métodos, uma vez que o tempo de formação e de vida do 

radical, a cinética de reação na formação do radical e a ação antioxidante não são 

consideradas. No entanto o termo “atividade antioxidante” será utilizado para estar 

em consonância com a maioria dos trabalhos encontrados na literatura. 

 

2.2.1 Determinação da atividade antioxidante por Métodos in vitro  

Na literatura vários métodos in vitro são encontrados, sendo que todos 

possuem vantagens e desvantagens perante a metodologia em si e quanto ao tipo 

de amostra a ser analisada. A seguir é apresentada uma breve descrição dos 

principais métodos mais utilizados para se determinar a atividade antioxidante in 

vitro. 

   

2.2.1.1 Método do radical ABTS 

O radical ABTS∙+ é gerado a partir do seu percussor o ácido 2,2-azino-bis(3-

etilbenzotiazolin)-6-sulfônico. Este radical apresenta alta solubilidade em água, é um 

cromóforo quimicamente estável, não é encontrado no corpo humano e possui um 

máximo de absorbância a 414 nm, e de medidas secundárias de absorbância a 645, 

734 e 815 nm (MILER, 1993). 

Este método normalmente utiliza o espectrofotômetro de arranjo de diodos 

para quantificar a perda de cor quando o antioxidante é adicionado, indo do 
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azul/verde até o incolor (Figura 3). A resposta comumente é expressa com base em 

uma curva padrão feita com o antioxidante sintético Trolox, tendo portanto, 

equivalentes ao trolox como resultado, relativo a amostra analisada (SEERAM et al., 

2006). 

 

 

Figura 3- Reação entre o radical ABTS e o antioxidante 

O método ABTS apresenta algumas vantagens em relação aos outros, uma 

vez que reflete a atividade antioxidante de compostos polares e apolares. Além 

disso, é um radical estável, possui um tempo de reação rápido o que permite obter 

resultados reprodutíveis (KUSKOSKI, 2005).. 

 

2.2.1.2 Método do radical DPPH 

O radical DPPH (2,2-difenil-1-picrilidrazil) trata-se de um nitrogênio orgânico, 

quimicamente estável, e que na forma radicalar apresenta-se na cor violeta com 

uma faixa de absorção entre 515-520 nm. Ao reagir com um antioxidante (Figura 4) 

o radical perde a cor violeta e passa a amarelo pálido ocasionando um decréscimo 

da absorbância, sendo nesta condição que se determina a atividade antioxidante 

com este radical. É a metodologia mais utilizada na literatura para se quantificar a 

atividade antioxidante de diversas amostras (ALAM et al., 2013). 
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Figura 4- Reação entre o radical DPPH e o antioxidante (AH) 

 

Este radical apresenta a vantagem de ser comercializado já na forma 

preparada para aplicação, não sofrendo nenhuma interferência no seu preparo 

(como no caso do ABTS). Entretanto é mais indicado para a reação com moléculas 

lipofílicas. As respostas podem ser apresentadas de diversas formas, como em 

equivalentes ao Trolox (como para o radical ABTS), em porcentagem de inibição do 

radical, ou mesmo IC50, que é a concentração necessária do antioxidante para 

reduzir em 50% o radical DPPH (BRAND-WILIANS et al., 1995; SUCUPIRA et al., 

2012). 

 

2.2.1.2 Método FRAP  

O método FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) consiste na redução 

do complexo férrico-tripiridiltriazina (Fe3+) ao complexo ferroso (Fe2+) através do 

antioxidante em um meio ácido. Esta redução é monitorada pela alteração na 

absorção a 593 nm, que ocorre no complexo de coloração azul intensa formado. O 

resultado pode ser obtido comparando a alteração da absorção na mistura com as 

obtidas a partir do aumento das concentrações de Fe3+, expressas como mM de 

equivalentes de Fe2+ por kg (alimento sólido) ou por L (bebidas) da amostra 

(BENZIE; STRAIN, 1999).  

Esta técnica possui alta reprodutibilidade, entretanto está relacionada com a 

capacidade de redução do ferro, o que não necessariamente reflete a mesma 

capacidade com a redução de moléculas orgânicas.  
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2.2.1.3 Método ORAC 

O ORAC (Oxygen radical absorbance capacity) é um método utilizado para 

determinar o ''Poder Antioxidante'' de substâncias químicas puras ou de misturas. 

Este método se baseia no decréscimo da fluorescência das proteínas, devido à 

perda de sua conformidade ao sofrer dano oxidativo gerado por radicais livres, 

usando AAPH [2, 2'-azobis (2-amidinopropano) dihidrocloreto] como substrato. Os 

resultados podem ser expressos equivalentes ao Trolox, usado como um 

antioxidante padrão (PRIOR et al., 2003).   

Este método possui uma vantagem em relação aos outros que usam a 

absorbância, uma vez que como no ORAC usa-se a fluorescência como medida do 

dano oxidativo, ocorre uma menor interferência de possíveis compostos coloridos 

presentes em determinadas amostras. Além disso, pode ser usado para compostos 

polares e apolares (WU et al., 2004).   

 

2.2.1.4 Sistema β-caroteno/Ácido linoleico 

É um método espectrofotométrico realizado no comprimento de onda de 470 

nm e se baseia na perda de coloração de uma emulsão preparada com β-caroteno e 

ácido linoleico. Essa descoloração é decorrente da perca do cromóforo do β-

caroteno devido ao ataque das duplas ligações pelos radicais formados pela 

oxidação do ácido linoleico, levando à perda da coloração alaranjada. A presença de 

antioxidantes protege o ácido linoleico da oxidação, e consequentemente a cor do 

sistema, devido à integridade do β-caroteno. A medição é realizada com decréscimo 

da absorção com a exposição da solução à oxidação (40ºC por 120 minutos). 

Antioxidantes como BHA e Trolox são usados como referência para a resposta  

(MILLER, 1971, HUANG; WANG, 2004). 

É um teste simples e sensível que permite o estudo de substâncias 

termossensíveis, uma vez que não utiliza altas temperaturas. Porém, apresenta 

algumas desvantagens. O fato de se utilizar um meio emulsionado pode interferir na 

absorbância, ocasionando uma baixa reprodutibilidade. A interação do próprio β-

caroteno com o oxigênio deixa a interpretação dos resultados muito complexa (VON 

GADEW et al., 1997) 
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2.2.1.5 Sequestro do peróxido de hidrogênio (H2O2) 

O peróxido de hidrogênio, mesmo não sendo considerado um radical livre, 

possui um papel importante em reações oxidativas em nível celular, uma vez que é 

produzido naturalmente in vivo e é capaz de formar o radical hidroxil (∙OH) 

(ARUOMA et al., 1989).   

Várias técnicas são empregadas envolvendo esse composto, sendo que a 

mais comum avalia a capacidade de uma substância sequestrar o peróxido de 

hidrogênio utilizando peroxidase da raiz forte (HRP), que usa o peróxido de 

hidrogênio para oxidar a escopoletina, de alta fluorescência, em um produto não 

fluorescente. Na presença de antioxidante a oxidação da escopletina é retardada, 

mantendo a fluorescência do meio. A reação pode ser estudada em 

espectrofluorímetro a 430 nm e o resultado expresso em porcentagem de sequestro 

de H2O2 em comparação a um controle. Uma desvantagem desse método é que a 

amostra analisada pode servir de substrato para a peroxidase e acelerar a reação de 

oxidação (CARBETT, 1989; HALLIWELL, 1995a). 

 

2.2.1.6 Sequestro do radical superóxido 

O radical ânion superóxido (O2•−), apesar de ser um agente oxidante fraco, 

é produzido naturalmente pelo organismo humano com a função de atuar na 

transferência de sinais celulares. Esse radical pode formar agentes oxidantes fortes 

como o radical hidroxila, além do oxigênio singleto.  Portanto, uma alta produção de 

superóxido pode ocasionar estresse oxidativo que está diretamente envolvido em 

diversas patologias, justificando a importância em estudar mecanismos antioxidantes 

para sua estabilização (MEYER; ISUKEN, 1995, KAMO et al., 2004).  

Para avaliar a atividade sequestradora do íon superóxido (que pode ser 

produzido por reações enzimáticas) o NBT (nitroblue tetrazolium) é reduzido a 

formazan, mudando de coloração amarelo pálido para o vermelho púrpura, levando 

um aumento da absorbância a 560 nm. Os antioxidantes reagem com o superóxido, 

impedindo a formação de formazan, logo mantendo estável a absorbância no 

mesmo comprimento de onda. A atividade antioxidante das amostras é medida 

através da formação do formazan em comparação com as amostras controle 

(WANG; JIAO, 2000; DA SILVA et al.,1991).  
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2.2.1.6 Sequestro do Ácido Hipocloroso   

O ácido hipocloroso (HOCl), um forte agente oxidante, quando produzido em 

excesso no organismo  pode acarretar uma série de desordens fisiológicas 

(MIYAMOTO, et al., 2006).   

As análises envolvendo atividade antioxidante estão relacionadas com a 

capacidade que o HOCl apresenta de inibir certas enzimas como a α1-

antiproteinase, sendo que por sua vez inibe a enzima elastase. Os testes então 

relacionam a capacidade de um composto antioxidante em proteger a α1-

antiproteinase, uma vez que estes conseguem reduzir o HOCl, impedindo as demais 

reações, através do monitoramento da inatividade da elastase por 

espectrofotometria (WASIL et al., 1987). 

 

2.2.1.7 Sequestro do radical Hidroxil 

O radical hidroxil (HO•) possui um tempo de vida curto e é extremamente 

reativo quando produzido no organismo vivo, o que torna sua captura muito difícil in 

vivo. Os ensaios usados consideram a geração de hidroxil a partir da reação entre 

H2O2 e o complexo Fe(II)-EDTA, formando Fe(II)-EDTA e HO•. O radical por sua vez 

reage com 2-deoxirribose sob aquecimento na presença de ácido tiobarbitúrico e em 

pH ácido, formando produtos com coloração rosada, levando a um aumento de 

absorbância a 532 nm. Os antioxidantes reagem com o radical no lugar da 2-

deoxirribose, ocasionando uma menor intensidade na coloração com consequente 

diminuição na absorção, sendo os resultados comparados com as amostras controle 

(GUTTERIDGE, 1988; HALLIWELL et al ., 1992; SARMA; SHARMA, 1999).  

Apesar de o método ser simples e barato, a falta de repetitividade em 

sistemas in vivo pode ser um desafio analítico, além disso, os antioxidantes 

analisados podem ser reativos com o percursor (H2O2) do radical hidroxil e os 

produtos de reação da amostra analisada com o HO• podem não apresentar 

coloração (HALLIWELL, 1995b). 

. 
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2.2.1.8 Sequestro do óxido nítrico  

O óxido nítrico (NO) é um radical endógeno envolvido em uma série de 

processos fisiológicos como neurotransmição, vasodilatação e modulação do estado 

inflamatório. Entretanto, sua formação em excesso pode causar danos oxidativos ao 

organismo devido à formação de peroxinitrito, que induz a peroxidação lipídica, 

desestabilidade nas membranas, oxidação e nitração de proteínas e danos ao DNA. 

Assim, moléculas capazes de sequestrar o óxido nítrico podem desempenhar um 

importante papel em nível celular (ROBINSON 2001; VIRÁG 2003). 

Para medir a atividade sequestrante do óxido nítrico uma solução de 

nitroprussiato de sódio (NPS) é utilizada para produção de óxido nítrico, que em 

condições aeróbicas reage com o oxigênio, dando origem a produtos estáveis 

(nitrato e nitrito), cujas quantidades podem ser determinadas com reagente de 

Griess levando à formação de cromóforos com absorbância em 546 nm. A atividade 

antioxidante é determinada através do impedimento da formação do cromóforo, 

dada em porcentagem de inibição do radical NO (MARCOCCI et al., 1994).  

  

2.2.1.9 Atividade quelante de metais  

O complexo de metais é um fator importante para a inibição ou prevenção da 

etapa inicial da oxidação de lipídeos. A ferrozina pode reagir com o Fe2+ formando o 

quelato ferrozina-Fe2+, de coloração vermelha. Esta reação pode ser impedida pela 

presença de outros agentes quelantes, como alguns antioxidantes, que competem 

com a Ferrozina culminando na redução da cor vermelha e, portanto,  diminuindo a 

absorbância a 562 nm. A atividade quelante é medida de acordo com a porcentagem 

de íons ferro complexados, comparando as amostras em estudo com controles 

como EDTA e ácido cítrico (DINIS et al., 1994; SOLER-RIVAS et al., 2000). Este 

método, dependendo do antioxidante analisado, pode servir apenas como uma 

analise complementar, uma vez que não necessariamente um antioxidante 

apresenta capacidade quelante. 
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2.2.1.10 Método espécies reativas de ácido tiobarbitúrico (TBARS) 

Este método permite acompanhar o processo de oxidação lipídica em 

alimentos por meio das substâncias reativas ao ácido 2-tiobarbitúrico (TBA).  É 

possível quantificar o grau de oxidação lipídica da amostra através da reação de cor 

entre o malonaldeído (alcadienal formado como produto secundário da oxidação 

lipídica) e o TBA em espectrofotômetro a 532 nm. A adição do antioxidante diminui a 

formação do malonaldeído, levando à diminuição na coloração que por 

consequência diminui a absorbância (MARCUSE; JOHANSSON, 1973). 

O resultado da análise normalmente é expresso em mg de de malonaldeído 

por kg de amostra, através de uma curva padrão construída com tetraetoxipropano. 

Este método comumente é indicado para a análise do estado oxidativo e/ou o efeito 

de antioxidantes em produtos alimentícios de origem animal. Porém uma 

desvantagem do método é a sua possível não especificidade para o malonaldeído, e 

por ser uma análise que envolve etapas com elevação de temperatura, pode 

aumentar a quantidade de substâncias que também podem reagir com o TBA 

fornecendo resultados superestimados (OSAWA et al., 2005). 

 

2.2.2 Determinação da atividade antioxidante por métodos in vivo  

Para os métodos in vivo, as amostras podem ser administradas a animais 

experimentais como ratos, coelhos e camundongos e, após um determinado período 

de tempo, os animais geralmente são sacrificados e amostras de sangue ou tecidos 

são utilizados para o ensaio (ALAM, 2013). Ensaios com microrganismos como 

Saccharomyces cerevisiae também são considerados como atividade antioxidante in 

vivo, tendo demonstrado resultados promissores (SILVA et al., 2005; SILVA et al., 

2009; SLATNAR et al., 2012). A seguir, são apresentados alguns ensaios in vivo 

para determinar a atividade antioxidante de diferentes amostras. 

 

2.2.2.1 Análise da peroxidação lipídica  

Para determinação da peroxidação lipídica o mesmo princípio para TBARS é 

utilizado, sendo nesse caso considerada in vivo pelas amostras analisadas. Este é o 
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método mais utilizado nos trabalhos científicos para avaliar a condição oxidativa em 

amostras como sangue, tecidos animais, órgãos. Isso se deve ao fato de que os 

lipídeos são os maiores constituintes da membrana celular e sua oxidação está 

quase que diretamente correlacionada aos malefícios que o estresse oxidativo pode 

fornecer ao organismo vivo. Este teste pode identificar produtos de oxidação lipídica, 

além de pigmentos de bile, aminoácidos e açúcares, que podem gerar cromógenos 

interferentes. Por esse motivo utiliza-se o termo espécies reativas de ácido 

tiobarbitúrico. Os resultados também são expressos em mg.kg-1 de malonaldeído 

(DOTAN et al., 2004; ALAM et al.,2013). 

 

2.2.2.2 Capacidade de redução férrica do plasma 

Este teste é rápido e pode ser utilizado como uma análise de rotina. A 

atividade antioxidante é determinada pela utilização do reagente FRAP e tem como 

objetivo quantificar os antioxidantes no plasma sanguíneo, principalmente o ácido 

úrico e as vitaminas C e E (UMESH et al., 2010).  

Para análise amostras de sangue são coletadas, preparadas e colocadas 

para reagir com o FRAP em meio ácido. A cor é desenvolvida na fase orgânica. A 

temperatura é mantida a 37° C e a leitura feita após 4 minutos no espectrofotômetro 

a 593 nm para calcular os valores de FRAP (BENZIE; STRAIN, 1996). 

 

2.2.2.3 Superóxido dismutase (SOD) 

A SOD é uma enzima que desempenha um papel antioxidante nas células 

catalisando a dismutação do superóxido em oxigénio e peróxido de hidrogénio que é 

menos reativo e pode ser degradado por outra enzima. Portanto a análise da sua 

atividade fornece dados importantes sobre a condição, atividade antioxidante e o 

estado oxidativo do organismo (MRUK et al., 2002).  

A atividade da SOD é medida através de espectrofotômetro a 480 nm por 

meio da oxidação da epinefrina que gera o ânion superóxido e um cromóforo róseo, 

(adrenocromo), sendo sua formação retardada pela enzima (SOD) presente na 

amostra. Os valores da SOD são expressos em atividade da enzima (U SOD.g–1), 

em que  uma unidade da SOD é descrita  como a quantidade de enzima necessária 
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para diminuir à metade a velocidade espontânea de formação do adrenocromo 

(MISRA ;FRIDOVICH, 1972). 

 

2.2.2.4 Catalase (CAT) 

A catalse (CAT) é uma enzima que também desempenha um importante 

papel antioxidante a nível celular, catalisando a conversão do peróxido de hidrogênio 

em água, sendo considerado o maior sistema de defesa primário ao estresse 

oxidante, sendo utilizada preferencialmente na presença de maiores concentrações 

de H2O2 (no lugar da glutationa peroxidase) (CHUNG-MAN et al., 2001).    

O princípio do método é baseado na diminuição da absorbância a 240 nm 

ocasionado pela redução do H2O2 à água pela CAT presente na amostra, sendo os 

valores expressos em mmol de H2O2 consumido por minuto e por grama. Indica a  

atividade da enzima e fornece dados sobre o estado oxidativo e os mecanismos 

antioxidantes de amostras como sangue e órgãos, em que geralmente uma alta 

atividade da enzima é sinônimo de alta exposição a espécies oxidantes como o 

ânion superóxido (AEBI, 1984). 

 

2.2.2.5 Glutationa peroxidase, Transeferase, reduzida e redutase  (GPx, GT, 

GSH e GR) 

A glutationa reduzida (GSH) é um dos agentes mais importantes do sistema 

de defesa antioxidante da célula. Além de atuar na proteção contra a exposição a 

agentes oxidantes como íons ferro, oxigênio hiperbárico, e luz ultravioleta, ela 

também age como substrato para enzimas envolvidas no processo de atividade 

antioxidante a Glutationa Transferase (GT), que atua no processo de detoxificação 

de moléculas nocivas, a Glutationa Peroxidase (GPx), que age na catálise da reação 

do peróxido de hidrogênio em água e dos hidroperóxidos oriundos da oxidação 

lipídica em seus respectivos álcoois. Durante esse processo, a GSH sofre oxidação, 

que por sua vez é reciclada pela enzima Glutationa Redutase (GR). Esta reciclagem 

torna a GSH muito efetiva contra os radicais livres (GALLAGHER e DI GIULIO, 

1992).  
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As análises destas enzimas podem fornecer informações não somente sobre 

a condição de estresse oxidante de diversas amostras biológicas (como fígado, 

coração e sangue), como também permite fazer inferências e correlações com 

possíveis patologias que venham a aumentar ou reduzir a sua atividade, tais como 

estrese, obesidade, câncer, entre outras. Os procedimento analíticos envolvem 

técnicas espectrofotométricas específicas que são relativamente baratas e fácil 

aplicação (WIESE, 2008; ALAM et al., 2013).   

 

2.2.2.4 Ensaio com microrganismos- Saccharomyces cerevisiae 

As informações obtidas in vivo não só complementam, mas também se 

fazem necessárias para avaliar os efeitos e a segurança de compostos 

antioxidantes. Entretanto o uso de pessoas ou animais de laboratório é de difícil 

execução, além de necessitar de muitas repetições para assegurar resultados 

estatisticamente significativos (SOARES, et al.,2005). Neste contexto, o uso de 

microrganismos se apresenta como uma vantagem com relação aos demais testes, 

já que permitem a utilização de um grande número de células com grande 

similaridade genéticas, garantindo uma maior reprodutibilidade em um período 

menos de tempo para a obtenção de respostas. O uso da levedura Saccharomyces 

cerevisiae para estudos envolvendo o estresse oxidativo é uma das melhores 

opções envolvendo um sistema eucariótico unicelular, já que suas reações 

metabólicas são semelhantes ao de outros eucariotos superiores. Além disso, estas 

possuem mecanismos próprios de ativação metabólica (citocromo P450) e de 

detoxificação. Os ensaios com S. cerevisiae permitem a avaliação da atividade 

antioxidante de diversas amostras e/ou compostos puros de forma rápida, 

econômica e reprodutível. Ainda os resultados podem ser extrapolados para o 

homem mais facilmente do que quando somente comparado com os ensaios in vitro 

(HENRIQUES et al., 2001; SILVA et al., 2005; HASSAN, 2011; SOARES et al., 

2013). 

Não existe método específico ou modelo para avaliar a atividade 

antioxidante nas células de S. cerevisiae, sendo que uma diversidade de agentes e 

condições oxidantes podem ser utilizadas. As respostas analisadas também podem 

variar de acordo com inúmeros fatores, como a composição química da amostra ou 

da molécula utilizada, objetivo em regiões específicas das células como o DNA, ou 
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mesmo em estudar fenômenos específicos como genotoxicidade, mutagenicidade, 

entre outros (CHANG et al., 1990; CHAE et al., 1993; BRADESCO et al., 2003; 

PADILLA et al., 2004; JAHERIG et al., 2007; FRASSINETTI et al., 2012; STINCO et 

al., 2015). Por esse motivo, a metodologia para a determinação da atividade 

antioxidante de compostos complexos é um desafio e foi objeto de estudo dessa 

tese.  

2.3 Acerola como fonte de compostos bioativos  

A América Tropical abriga uma enorme variedade de espécies frutíferas, 

muita destas domesticadas há muito tempo por índios nativos. Essa grande 

diversidade de espécies está associada com as características geográficas da 

região, em especial a heterogeneidade da flora presente na América do Sul e do 

Norte. Estão inclusos como frutos dos trópicos, somando-se as regiões da América, 

Ásia, Austrália e África, mais de 2000 espécies catalogadas, apresentando um 

grande campo de estudo das mais diversas áreas da ciência (DONADIO, 1993; 

ALVES et al., 2008). 

A aceroleira é uma planta frutífera nativa das Ilhas do Caribe, América 

Central e Norte da América do Sul, pertencente à família Malpighiaceae e do gênero 

Malpighia. Esta possui cerca de 63 gêneros e 850 espécies, sendo que sua principal 

ocorrência se dá no continente Americano, especialmente nas regiões tropicais 

(JOLY, 1983; NAKASONE; PAULL, 1998). Os frutos, denominados acerola, são 

drupas tricarpeladas, com casca (epicarpo) fina, polpa (mesocarpo) carnosa e 

suculenta, o endocarpo é formado por três caroços triangulares, alongados, com 

textura de pergaminho e superfície reticulada, podendo ou não conter uma semente 

cada (ARAÚJO; MINIAMI, 1994). 

A pós-colheita da acerola apresenta algumas dificuldades de 

armazenamento e conservação, já que o fruto possui uma atividade de respiração 

muito intensa após a colheita, fazendo com que a maturação e a senescência sejam 

muito rápidas. Classificado como fruto climatérico, a acerola apresenta durante o 

processo de amadurecimento um pico respiratório na fase de mudança da 

pigmentação da casca, do amarelo para o vermelho, sendo acompanhado por perda 

da firmeza e o desenvolvimento do sabor e do aroma.  A mudança é evidente, não 

apenas sensorialmente, mas também com relação a composição química (WILLS et 

aI., 1989; ALVES, 1996). 
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O Brasil começou a cultivar a acerola comercialmente por volta dos anos 80, 

sendo a região Nordeste a principal produtora representada pelos Estados de 

Pernambuco, Paraíba, Bahia e Ceará. Porém outros estados de diferentes regiões 

como São Paulo, Minas Gerais e Pará também se destacam na produção da fruta. 

Tal fato se deve a rusticidade da aceroleira em aspectos de cultivo e adaptabilidade 

climática, uma vez que ela se desenvolve bem tanto em climas tropicais como 

subtropicais, possuindo faixas de temperaturas favoráveis ao seu crescimento entre 

15°C e 32°C (RITZINGER; RITZINGER, 2011).  

Dentre as frutas tropicais que se destacam pelo potencial antioxidante, a 

acerola atraí o interesse de produtores de diferentes regiões do Brasil. Tal fato se 

deve pelo seu alto potencial como fonte de vitamina C (que pode chegar a mais de 

4.800 mg.100g-1) e sua grande capacidade de aproveitamento industrial (SANTOS et 

al., 1999; GOMES et al., 2000) na forma de polpa e sucos. Devido a isso a acerola 

passou a representar grande importância econômica em determinadas regiões do 

Brasil, tanto para o consumo in natura quanto como matéria-prima na indústria 

farmacêutica a alimentícia (NOGUEIRA et al., 2002). 

A acerola biossintetiza diversos metabólitos secundários ativos, dentre eles 

as antocianinas, compostos fenólicos pertencente à classe dos flavonoides, 

responsáveis pela coloração vermelha das acerolas. Estas efeitos terapêuticos, uma 

vez que se mostraram eficientes na inibição da oxidação do LDL, além de possuir 

efeitos vasoprotetor, antiinflamatórios e de diminuir o risco de doenças 

cardiovasculares (WANG et al., 1997; SEERAM ; NAIR, 2002). 

A concentração de antocianinas na acerola pode variar de acordo com 

alguns fatores como variedades do fruto e grau de maturação. As variedades Waldi 

e Olivier foram avaliadas quanto ao teor destes compostos e os autores encontraram 

concentrações similares nas duas variedades  (Olivier - 7,9–8,4 mg.100 g-1; Waldi - 

6,5–7,6 mg.100 g-1 (ROSSO et al., 2008).  

Por outro lado, Vendramini e Trugo (2004) encontraram um teor de 

antocianinas na casca da acerola madura de 37,5 mg.100g-1 sendo esta 

concentração maior devido ao fato de que estes compostos se concentram na casca 

do fruto. Os autores também classificaram os fenólicos presentes na acerola em 

duas categorias, sendo eles pigmentos de antocianinas (que conferem coloração) e 

compostos fenólicos não antocianinas. Os pigmentos de antocianinas identificados 

foram a Malvidina 3,5-diglicosilada, Cianidina 3-glicosilada e Pelargonidina (Figura 
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2). Os fenólicos não antocianinas foram os flavonóis Quercetina, o Kaempferol 

(Figura 3), e os Ácidos cafeico, p-cumárico, ferúlico, (Figura 4) e clorogênico (Figura 

4), demonstrando uma diversidade de compostos com atividade antioxidante. 

 

 

  
 Figura 2- Estrutura química dos pigmentos fenólicos de antocianinas  
 

 
 

Figura 3-Estrutura química dos flavonóis 
 

 
 
 
Figura 4- Estrutura química dos ácidos fenólicos  

 
 
 

Malvidina 3,5-diglicosilada (R1=R2= 

OCH3, R3=R4= glicose); Cianidina 3-

glicosilada (R1= OH, R2=R4 = H, R3= 

glicose); Pelargonidina (R1=R2= 

R3=R4= H) 

 

Quercitina (R1=OH, R2= H); 

Kaempferol (R1=R2=H) 

Cafeico (R1=H, R2=R3= OH); p-

cumárico (R1=R3=H, R2=OH); ferúlico 

(R1=H, R2=OH, R3=OCH3) 
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Figura 5- Estrutura química do ácido clorogênico 
 

Antocianinas também foram encontradas com diferentes graus de 

glicosilação em amostras de acerola, sendo que a concentração variou de acordo 

com diferentes genótipos do fruto (LIMA et al., 2006). 

Apesar dos compostos fenólicos serem importantes na composição da 

acerola e na sua atividade antioxidante, é sabido que o ácido ascórbico (Figura 6) é 

o principal componente em termos quantitativos que apresentam atividade 

antioxidante no fruto. Nogueira et al. (2002) avaliaram a influência do estádio de 

maturação do fruto durante as estações de seca e chuva sobre o conteúdo de 

vitamina C. Foi constatado que os frutos verdes apresentam teores de vitamina C 

significativamente maiores que os maduros e semimaduros, sendo indicado seu uso 

pela indústria farmacêutica. Também houve influência sazonal nos teores de 

vitamina C, apresentando maiores concentrações durante a seca.   

 

 

Figura 6- Estrutura do ácido ascórbico  

 

Uma molécula nova encontrada na acerola verde, denominada aceronidina 

também apresentou uma alta atividade antioxidante, além de mostrar um potencial 

inibidor de enzimas catabólicas do açúcar. Esta molécula é um composto fenólico, 

classe pouco estudada no fruto imaturo devido à baixa concentração ou mesmo a 

ausência de alguns fenólicos que são encontrados nos frutos maduros 

(KAWAGUCHI et al., 2007). 

Freire et al. (2013) estudaram a atividade antioxidante de diferentes frutos, 

incluindo a acerola. Os autores encontraram um valor de 1336, 42 μM trolox.g-1 de 
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amostra para atividade antioxidante pelo método de estabilização do radical estável 

2,2-azino-bis-(3-etil-benzotiazolina-6-ácido sulfônico) (ABTS) para polpa de acerola. 

Este resultado mostrou-se superior quando comparado com as demais polpas de 

frutas estudadas (caju, goiaba e morango), apontando a acerola como uma fruta 

com elevada capacidade antioxidante. 

No trabalho realizado por Kukoski et al. (2006) foi feito um estudo da 

quantidade de fenóis totais e da atividade antioxidante de polpa de fruta congelada e 

frutas tropicais silvestres. A acerola apresentou um dos melhores resultados, tanto 

para a quantidade de fenólicos quanto para a atividade antioxidante.  

Duarte-Almeida et al. (2006) avaliaram a atividade antioxidante de extratos 

obtidos com uma mistura de metanol e água. A acerola apresentou a maior atividade 

antioxidante pelo sistema de captura do radical livre 2,2-di(4-t-octilfenil)-1-

picrilhidrazila (DPPH) comparada às demais frutas analisadas, com valores maiores 

que o dobro quando comparado a açaí, amora e morango.  

No estudo de Sousa et al. (2011) o potencial antioxidante de diversos 

resíduos de polpas de frutas tropicais como cupuaçu, abacaxi, goiaba e acerola foi 

avaliado. O resíduo obtido pela fabricação de polpa de acerola destacou-se não só 

pela atividade antioxidante, mas também por apresentar elevadas concentrações de 

carotenoides e fenólicos totais, além de vitamina C.  

O efeito antioxidante da fruta in natura, polpa e do suco de acerola pelos 

métodos de estabilização de radicais ABTS, DPPH e ORAC (Oxygen Radical 

Absorbance Capacity) foi estudado por Mezadri et al. (2008). Todas as amostras 

analisadas da fruta apresentaram elevada capacidade antioxidante, atribuída 

principalmente ao conteúdo de vitamina C, antocianinas e fenólicos totais. Por fim os 

autores indicam que frutos e derivados de acerola são alimentos antioxidantes 

potentes e pode ter valor potencial como ingredientes funcionais de alimentos.  

Ao avaliarem o potencial antioxidante de frutas tropicais não convencionais 

do Brasil, Rufino et al. (2010) determinaram os compostos bioativos e a capacidade 

antioxidante de extratos de 18 amostras frescas e desidratadas pelo método do 

ABTS, DDPH, FRAP e descoloração do β-caroteno. Os resultados mostraram 

perspectivas promissoras para a exploração de espécies de frutas tropicais com 

níveis consideráveis de nutrientes e capacidade antioxidante. Os autores ainda 

destacam a elevada atividade antioxidante apresentada pela acerola, camu-camu e 

puçá-preto. No entanto também é pontuado que os métodos de avaliação da 
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atividade antioxidante e os resultados reportados ainda não foram suficientemente 

padronizados, o que torna difícil a comparação na literatura. 

O efeito anticancerígeno da acerola também foi estudado, sendo relatados 

além do efeito antioxidante, resultados positivos na prevenção de doenças 

biológicas, o que sugere o uso funcional da fruta (SPADA et al., 2008). Souza et al. 

(2013) analisaram o efeito fotoprotetor da acerola em emulsões, comparando-o a 

protetores solares comerciais. Os autores encontraram resultados promissores e 

indicam que a associação do extrato de acerola com os filtros químicos é estável  

aos ensaios de estabilidade e que há ação sinérgica na proteção da pele contra os 

danos induzidos pela radiação UV. 

Compostos fenólicos isolados de acerolas maduras, além de apresentarem 

alta atividade antioxidante em ensaios in vitro com destaque para a quercetina, 

mostraram um efeito benéfico na prevenção do diabetes mellitus. Isso reforça a ideia 

do potencial da acerola como nutracêutico (HANAMURA et al., 2005). 

Tanto acerolas verdes quanto maduras não apresentaram efeito genotóxico 

quando analisadas pelo teste do cometa ou citotóxico em células sanguíneas de 

camundongos. Adicionalmente, a acerola verde apresentou um maior efeito protetor 

ao DNA quando comparado com a acerola madura, sendo que em ambos os 

estágios de maturação os frutos apresentaram uma alta atividade antioxidante 

(NUNES et al., 2011).  

Ao avaliarem acerolas de diferentes estados do Brasil (São Paulo e Ceará) 

Nunes et al. (2013) encontraram uma maior atividade antioxidante com o teste 

DPPH para as amostras vindas do Ceará, bem como maiores teores de ácido 

ascórbico, quercetina e rutina. Nenhuma das amostras apresentou efeito genotóxico, 

Porém apenas as amostras provenientes de São Paulo reduziram os danos ao DNA 

causados por peróxido de hidrogênio, indicando que os testes para a atividade 

antioxidante in vitro não necessariamente podem prever a resposta de uma análise 

in vivo.  

Ao realizarem um estudo com camundongos, Nagamine et al. (2002) 

estudaram o efeito do extrato de acerola na proliferação celular na fase de 

tumorigênese pulmonar. Os autores relataram que o extrato de acerola regulou o 

crescimento anormal das células, como resultado da supressão da fase de iniciação. 

Os autores sugeriram que o possível composto responsável por tal efeito seria o 

ácido ascórbico. 
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O suco de acerola também reduziu o estresse oxidativo e a genotoxicidade 

de camundongos em condições obesogênicas, sendo sugerido que o consumo 

deste pode ser benéfico em casos de doenças crônicas não transmissíveis como a 

obesidade, uma vez que o estresse oxidativo é um fator importante no 

desenvolvimento desta doença (LEFFA et al., 2014). Leffa et al. (2017) também 

estudaram o efeito do suco de acerola madura, verde e o industrial sobre o 

metabolismo energético no cérebro de ratos alimentados com dietas hipercalóricas. 

Os autores sugeriram que todas as amostras de acerola podem reverter 

parcialmente as alterações no metabolismo energético causadas pela obesidade, 

reforçando mais uma vez um efeito benéfico da acerola para este tipo de doença e a 

funcionalidade mesmo em produtos industrializados da acerola. 

Além da fruta, vários estudos são realizados com os subprodutos oriundos 

do processamento da acerola para avaliar o seu potencial como fonte de compostos 

bioativos. Resultados promissores foram encontrados, em especial para a atividade 

antioxidante obtida nestes resíduos, sugerindo seu reaproveitamento como uma 

fonte alternativa destes compostos e também como ingrediente de outros produtos 

como barra de cereais e produtos de panificação (OLIVEIRA et al., 2009; AQUINO et 

al., 2010; DUZZIONI et al., 2013). 

 

2.4 Conclusão 

Os antioxidantes atraem o interesse de diversos pesquisadores devido a sua 

importante aplicação em diversos campos do conhecimento. Uma série de métodos 

in vitro e in vivo para quantificar a atividade destes compostos é apresentada pela 

literatura visando à obtenção das melhores respostas de acordo com a amostra e o 

objetivo do estudo. Dentre os métodos in vivo a utilização de microrganismos como 

a Saccharomyces cerevisiae se destaca por apresentar vantagens como a 

reprodutibilidade, redução do tempo necessário para obtenção de respostas e 

possibilidade de extrapolação dos resultados ao ser humano. No entanto, não há 

métodos padronizados e consolidados. Por fim, frutos de acerola são fonte de 

metabólitos com atividade antioxidante e objeto de vários estudos. Entretanto ainda 

são escassos trabalhos que avaliam os efeitos e os mecanismos de seus compostos 

antioxidantes em seus mecanismos de ação em nível celular. 
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3 ESTUDO DA EXTRAÇÃO DE METABOLITOS ANTIOXIDANTES DE FRUTOS 

DE ACEROLA VERDES E MADUROS 

 

Resumo  

A acerola, originária das Antilhas, apresenta características desejáveis para 
cultivo no Brasil, além de consideráveis concentrações de compostos bioativos como 
ácido ascórbico, carotenoides e compostos fenólicos. Este trabalho objetivou realizar 
um estudo das condições de extração de metabólitos com potencial antioxidante de 
frutos verdes e maduros de acerola através da aplicação da metodologia de 
superfície resposta. Para a otimização da extração foi aplicado um planejamento 
experimental fatorial completo, envolvendo 2 variáveis exploratórias (temperatura e 
concentração de etanol na solução extratora) e três variáveis dependentes (poder 
redutor e capacidade estabilizadora de radicais DPPH e ABTS). A análise da 
composição química foi realizada por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), 
com a identificação e quantificação de compostos fenólicos e do ácido ascórbico. Os 
extratos de frutos verdes produzidos nas condições ótimas apresentaram maior 
atividade antioxidante pelo método do DPPH e ABTS, além de maior poder redutor e 
teor de ácido ascórbico quando comparados ao extrato de frutos maduros. Este 
apresentou maiores teores de compostos fenólicos, fato associado às 
transformações bioquímicas que ocorrem durante o processo de amadurecimento. O 
ácido ascórbico foi a molécula responsável pela maior influência nas determinações 
analíticas aplicadas para determinação da atividade antioxidante dos extratos. O 
estudo permitiu a identificação das melhores condições de extração e a obtenção de 
extratos com uma promissora concentração de compostos bioativos para aplicação 
em diferentes sistemas.   

Palavras-chave: Grau de maturação; Superfície de resposta; Composição química 

Abstract  

Acerola, originated from  Antilles, presents desirable characteristics for 
production in Brazil and resulting acerola fruits presents high concentrations of 
bioactive compounds such as ascorbic acid, carotenoids and phenolic compounds. 
This work aimed to carry out a study of the extraction of metabolites with antioxidant 
potential of green and ripe acerola fruits through the application of surface response 
methodology and the identification of chemical composition of the extracts produced 
under selected extraction conditions. In order to optimize the extraction process, a 
complete factorial experimental design was applied, involving 2 exploratory variables 
(temperature and ethanol concentration) and three dependent variables (reducing 
power and stabilizing capacity of DPPH and ABTS radicals). Identification and 
quantification of the active compounds were performed by high performance liquid 
chromatography (HPLC). Results of the experimental design and the surface 
response analysis allowed to identify the best conditions for active compounds 
extraction for both ripe and unripe samples. Green acerola extracts presented higher 
contents of ascorbic acid, antioxidant activity determined by  DPPH and ABTS 
methods and the higest reducing power. Extracts from ripe acerola presented the 
higher contents of phenolic compounds, that can related to the biochemical 
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transformations that occur during the ripening process. Ascorbic acid is the molecule 
responsible for the greatest influence on the antioxidant activities results. It was 
possible to better understand the effects of extraction conditions and to obtain 
extracts from green acerola fruit with a promising concentration of bioactive 
compounds for further application. 

 
Keywords: Maturation degree; Surface response analysis; Chemical composition 

 

3.1 Introdução  

A acerola atrai o interesse de produtores de diversas regiões do Brasil pelo 

seu potencial como fonte natural de vitamina C, flavonoides, carotenoides e 

antocianinas e pela possibilidade de aproveitamento industrial, conferindo-lhe uma 

relevante importância econômica (NOGUEIRA et al.,2002). 

Durante o processo de maturação uma série de mudanças na composição 

química ocorre nos frutos de acerola, levando à formação e à degradação de 

compostos que desempenham papel fundamental na atividade antioxidante. Devido 

a isso, as variações na composição química da fruta têm sido tema de muitas 

pesquisas (NAGAMINE et al., 2002; WAKABASHI et al., 2003; MOTOHASHI et al., 

2004). 

Não existe na literatura um método padrão para a extração de compostos 

com atividade antioxidante de frutos, levando a utilização de diferentes solventes e 

condições variáveis de temperatura, além da proporção de massa/solvente e tempo 

de extração. Tudo isso acarreta em uma inconformidade de resultados em diferentes 

trabalhos, o que torna difícil a comparação entre os estudos, ainda que tenham 

utilizado a mesma matriz (KUKOSKI et al., 2006; MELO et al., 2008; CANUTO et al., 

2010). 

Através da ferramenta de planejamento experimental e análise de superfície 

de resposta é possível estudar como diferentes variáveis explanatórias podem 

influenciar em um processo, bem como a forma de interação entre estas variáveis. 

Por meio dela é possível obter valores que possam otimizar ou aperfeiçoar as 

condições variáveis de extração para obter os melhores resultados. 

Neste contexto o objetivo desse estudo foi estudar diferentes e efeito das 

condições de extração sobre a presença de metabólitos nos extratos de acerola 
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provenientes de frutos verdes e maduros, além de avaliar a composição e atividade 

antioxidante in vitro dos extratos obtidos.  

 

3.2 Material e métodos  

3.2.1 Obtenção amostras  

Amostras de acerolas verdes e maduras foram obtidas de cooperativa de 

produtores de acerolas no município de Junqueirópolis, estado de São Paulo, nos 

meses de Janeiro e Fevereiro de 2015. Foram realizadas duas coletas, sendo que 

cada uma correspondeu a um lote de 1 kg de fruta. As acerolas foram transportadas 

sob refrigeração até os laboratórios de ensaios da ESALQ. no mesmo dia da 

colheita e imediatamente preparadas para os ensaios subsequentes. 

 

3.2.2 Preparo das amostras  

As acerolas foram lavadas em água corrente e sanitizadas com água clorada 

(100 mg.L-1 de hipoclorito de sódio CRT) por 10 minutos. Após a drenagem da 

solução sanitizante e enxágue foram congeladas inteiras em ultra freezer a -80º C 

(Coldlab CL580-86V) e posteriormente  liofilizadas (Liofilizador L108, Liotop) até 

remoção completa da água. Em seguida as amostras foram trituradas em 

processador (Philips walita RI7625/71) por aproximadamente 5 minutos para 

obtenção de um pó. A atividade de água foi medida logo em seguida (AquaLab 

modelo 3TE, dispositivos Decagon, EUA) obtendo-se um valor de 0,301 para a 

acerola verde e 0,435 para a acerola madura (ambos a 25ºC). As amostras 

trituradas foram acondicionadas em sacos plásticos a vácuo e armazenadas em 

freezer a -80º C até o momento das análises. 

 

3.2.3 Extração de metabólitos secundários 

Para obtenção dos extratos, as amostras foram colocadas juntamente com o 

solvente (solução de água e etanol) em uma proporção de 1:60 (m/v), em banho 

com agitação a 200 rpm sob condições de baixa luminosidade por 50 minutos. A 
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temperatura na extração e concentração da solução etanólica adicionada variaram 

de acordo com o delineamento experimental. Após o período de extração os extratos 

foram centrifugados a 5000 g por 20 minutos, filtrados e armazenados em frascos 

âmbar a -80ºC até o momento da realização das análises. 

O estudo das condições de extração dos metabólitos secundários foi 

realizado com aplicação pela análise de regressão múltipla e ajuste de superfícies 

de resposta para o poder redutor e a capacidade estabilizadora de radicais, a fim de 

definir as condições ótimas de obtenção de extratos antioxidantes. Foi procedido o 

ajuste do modelo matemático de segunda ordem com a inclusão de termos lineares, 

quadráticos e interações entre as variáveis explanatórias. As variáveis concentração 

do solvente e temperatura foram estudadas a fim de estabelecer uma condição 

ótima para uma melhor extração de compostos antioxidantes. As faixas de estudos 

são apresentadas na Tabela 1, que apresenta os níveis codificados e reais das 

variáveis exploratórias, compreendendo os pontos inferior (-1), superior (+1) e axiais 

(+α e –α).    

 

Tabela 1 - Faixas de estudo das variáveis exploratórias em análise no processo de extração de 

fenólicos da acerola verde e madura 

Nível de variação 

Variável 
exploratória  

-1,41 -1 0 1 +1,41 

Concentração 
de etanol 

0 14,4 49,5 84,6 99 

Temperatura 
(
o
C) 

30 34,4 45 55,6 60 

 

No total foram realizados 12 ensaios, com as combinações dos níveis 

superiores, inferiores e axiais, incluindo quatro repetições do ponto central. Os 

ensaios foram realizados em ordem aleatória e utilizando os mesmos equipamentos.  

 

3.2.4 Determinação do poder redutor  

O poder redutor dos extratos foi determinado pelo método de Folin-Ciocalteu 

de acordo com a metodologia proposta por Singleton et al. (1999), utilizando como 

padrão ácido gálico. 
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Inicialmente, 20 μL do extrato diluído (1:100 v/v) foram transferidos em uma 

microplaca e em seguida foram adicionados 100 μL da solução de Folin-Ciocalteau a 

10%. Após cinco minutos, foram adicionados 75 μL de solução de carbonato de 

potássio (7,5%) e a mistura foi mantida à temperatura ambiente e protegida da luz 

durante 40 minutos. A leitura da absorbância foi realizada no leitor de microplaca 

(ELISA Sunrise™ - Tecan) a 740 nm. 

Os resultados foram calculados a partir de uma curva padrão com 

concentrações conhecidas (20 a 120 μg.mL-1) de ácido gálico e expressas em mg de 

ácido gálico (GA) por ml de extrato e por g de acerola liofilizada (AL -DUAIS et al., 

2009). 

 

3.2.5 Determinação da capacidade estabilizadora de radicais-DPPH  

A atividade estabilizadora de radicais utilizando o radical livre DPPH (2,2-

difenil-1-picrilhidrazilo), foi realizada em triplicata de acordo com o método de Brand-

Williams et al., (1995). 

Para isso foram adicionados 66 μL do extrato de acerola diluído em uma 

concentração de 1:100 (v/v) e 134 μL do radical DPPH 0,5 mM diluído em solução 

de etanol em microplacas. Em seguida, as placas foram agitadas e incubadas 

durante 45 minutos à temperatura ambiente, protegidas da luz. A leitura da 

absorbância foi realizada no leitor de microplaca (ELISA Sunrise™- Tecan) a 517nm. 

Os resultados foram calculados a partir de uma curva padrão com 

concentrações conhecidas (de 20 a 140 μM) de Trolox (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-

tetrametilcromano-2-carboxílico) e expressa como o equivalente Trolox Capacidade 

antioxidante (μMol de TEAC por mL de extrato e por g de acerola liofilizada). 

 

3.2.6 Determinação da capacidade estabilizadora de radicais-ABTS  

A atividade estabilizadora utilizando o radical livre ABTS (ácido 2, 2'-azino-

bis (3-etilbenzotiazolino-6-sulfónico) foi realizada em triplicata de acordo com o 

método descrito por Re et al. (1999) e Camargo et al. (2012). 

O radical ABTS foi formado pela reação da solução de ABTS 7 mM com uma 

solução de persulfato de potássio 140 mM e incubado durante 16 horas à 

temperatura ambiente e protegido da luz. Uma vez formado, o radical foi diluído com 
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etanol a 99% a uma proporção de 1:100 (v/v) até se obter uma absorbância de 0,700 

± 0,020 a 734 nm. 

Em poços de microplacas foram adicionados 20 μL de extrato diluído 1:100 

(v/v) e 220 μL de solução de radical ABTS e as leituras forem obtidas no leitor de 

microplaca (ELISA Sunrise™ - Tecan) a 730 nm. Os resultados foram calculados a 

partir de uma curva padrão com concentrações conhecidas (de 12,5 a 200 μM) de 

Trolox e expressa como a capacidade antioxidante equivalente Trolox (TEAC) por 

mL de extrato e por g de acerola liofilizada) (AL-DUAIS et al., 2009). 

 

3.2.7 Quantificação de fenólicos e ácido ascórbico por HPLC 

Antes das análises por HPLC (High performance liquid chromatography) 

todas as amostras foram filtradas em sob vácuo em membrana millipore de éster de 

celulose, com poros de 0,45 μm e 0,47nm de diâmetro, branca e lisa. Para 

quantificar os compostos nos extratos de frutos verdes e maduros de acerola foi feita 

uma curva padrão para quercetina, ácido ferúlico, p-cumárico e clorogênico 

(compostos fenólicos) de 7 a 100 mg.L-1 e para o ácido ascórbico de 100 a 1500 

mg.L-1. A cromatografia de alta eficiência foi realizada em cromatógrafo Agilent HP 

série 1100 com bomba quaternária. Foi utilizado o detector de UV com comprimento 

de ondas múltiplo (MWD), um forno de coluna (30ºC). A separação foi realizada em 

coluna de sílica derivatizada com grupos octadecilsilano C18 Phenomenex® 

(dimensões 4,6 x 250mm - 5 um). A fase móvel consistiu num gradiente de eluição 

de citrato de sódio (0,01 M) e metanol, iniciado com 100% de citrato de sódio e 

terminando com 100% de metanol em 25 minutos. A vazão foi de 1 mL.min-1 e o 

volume de injeção de 20 μL. A corrida cromatográfica foi monitorada em 275 nm 

para o ácido ascórbico e quercetina e  325 nm para os demais compostos. 

 

3.2.8 Análises estatísticas  

Para a análise das superfícies de resposta, após a análise dos efeitos, os 

termos não significativos (p > 0,05) foram eliminados e foram ajustadas equações de 

segunda ordem que descrevem a relação entre a variável resposta e as variáveis em 

estudo. Os modelos resultantes foram avaliados com base no coeficiente de 

determinação (R2) e no teste F (KHURI & CORNELL, 1987). O coeficiente de 
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determinação é uma medida da proporção da variação total da resposta explicada 

pelo modelo. O teste F, que testa a significância da regressão e da falta de ajuste do 

modelo, foi realizado por meio da análise de variância com auxílio do aplicativo 

Statistica 12.0, com nível de confiança de 95%. 

Os demais ensaios foram realizados em delineamento inteiramente 

casualizado em triplicata e com três repetições. Após a obtenção dos dados quando 

necessário, realizou-se análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey ao nível de 

5% de confiança para avaliar possíveis diferenças entre as médias.  

 

3.2 Resultados e discussão  

Por meio da ferramenta de planejamento experimental e análise de 

superfícies de resposta é possível avaliar a influência das variáveis em um processo 

e a forma de interação entre as variáveis, além de obter o valor das variáveis que 

otimizem o processo em estudo. O solvente etanol foi escolhido devido ao objetivo 

de se aplicar os extratos em alimentos ou processos alimentícios, e este apresentar 

uma baixa toxicidade quando comparado a outros solventes orgânicos. A faixa de 

temperatura inferior estudada foi determinada devido ao mínimo aquecimento que se 

daria a matriz, considerando uma temperatura ambiente de aproximadamente 25ºC. 

O nível superior de 60ºC foi selecionado porque temperaturas acima desta, além de 

significar um alto custo energético para a indústria, pode degradar os compostos 

com atividade antioxidante, que em geral são sensíveis a altas temperaturas. 

No Quadro 1, é possível observar os resultados experimentais obtidos para 

o ensaio com frutos de acerola madura, tendo como variáveis dependentes o poder 

redutor e as atividades estabilizadoras de radicais ABTS e DPPH.  
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Quadro 1 – Poder redutor e atividade estabilizadora de radicais ABTS e DPPH  obtido nos extratos 

hidroetanólicos de frutos maduros de acerola. 

 
 

Ensaio 

Variáveis exploratórias Variáveis dependentes  

% Etanol Temperatura ºC Poder 
redutor 

(mg 
GAE.g

-1
 

de 
acerola 
seca) 

TEAC DPPH 
(Micromols de 
trolox .g

-1 
de 

acerola seca) 

TEAC ABTS 
(Micromols 

de trolox .g
-1 

de acerola 
seca) 

Valor 
codificado 

Valor 
real 

Valor 
codificado 

Valor 
real 

1 -1 14,4 -1 34,4 123,28 567,42 618,89 

2 +1 84,6 -1 34,4 125,11 583,71 778,50 

3 -1 14,4 +1 55,6 137,52 588,85 858,18 

4 +1 84,6 +1 55,6 131,04 570,57 720,16 

5 -1,41 0 0 45 101,53 656,57 294,77 

6 +1,41 99 0 45 119,00 421,14 578,97 

7 0 49,5 -1,41 30 135,33 563,71 768,42 

8 0 49,5 +1,41 60 128,11 579,71 766,27 

9 0 49,5 0 45 136,10 580,28 666,43 

10 0 49,5 0 45 130,11 581,71 731,59 

11 0 49,5 0 45 123,87 554,57 720,88 

12 0 49,5 0 45 126,61 582,28 766,99 

 

Através dos resultados obtidos no Quadro 1 é possível observar uma 

diferença entre as respostas analisadas para as diferentes combinações das 

variáveis exploratórias, representando variação de 17,60% para o poder redutor, e 

35,85 e 52,37% para a atividade estabilizadora de radicais pelo método do  DPPH e 

ABTS respectivamente.  

Thaipong et al. (2006) também observaram diferenças na atividade 

estabilizadora de radicais pelas metodologias DPPH e ABTS ao analisarem extrato 

de goiaba. Tal fato pode estar relacionado a inúmeros fatores ligados a composição 

química dos extratos e a afinidade que estes possuem com os radicais, que por sua 

vez possuem estruturas e interações químicas distintas o que pode favorecer ou não 

as reações de estabilização dos radicais.  
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No Quadro 2 são apresentados os resultados obtidos para os extratos de 

frutos de acerola verde com as diferentes combinações entre as variáveis 

exploratórias e as respostas para as variáveis dependentes.  

 

Quadro 2 – Poder redutor e atividade estabilizadora de radicais ABTS e DPPH obtido nos extratos 

hidroetanólicos de frutos verdes de acerola 

 
 

Ensaio 

Variáveis exploratórias Variáveis dependentes  

% Etanol Temperatura ºC Poder 
redutor 

(mg 
GAE.g

-1
 

de 
acerola 
seca)  

TEAC DPPH 
(Micromols de 
trolox .g

-1 
de 

acerola seca) 

TEAC ABTS 
(Micromols 

de trolox .g
-1 

de acerola 
seca) 

Valor 
codificado 

Valor 
real 

Valor 
codificado 

Valor 
real 

1 -1 14,4 -1 34,4 167,62 822,28 1170,91 

2 +1 84,6 -1 34,4 150,91 808,00 897,89 

3 -1 14,4 +1 55,6 159,74 786,85 982,02 

4 +1 84,6 +1 55,6 155,08 843,42 1218,45 

5 -1,41 0 0 45 160,05 575,42 1423,61 

6 +1,41 99 0 45 151,03 611,42 1295,75 

7 0 49,5 -1,41 30 164,69 820,57 1179,16 

8 0 49,5 +1,41 60 152,25 901,71 1216,23 

9 0 49,5 0 45 162,17 806,85 1626,15 

10 0 49,5 0 45 159,23 799,42 1667,50 

11 0 49,5 0 45 148,50 789,14 1341,07 

12 0 49,5 0 45 156,56 851,42 1589,32 

 

Do mesmo modo que para a acerola madura, foi possível observar 

diferenças entre as respostas no estudo com a acerola verde. A variação para o 

poder redutor foi de 9,97%, para DPPH de 6,19% e para o ABTS de 44,78%, sendo 

todas as variações menores quando comparadas ao observado para extratos de 

frutos maduros.  Entretanto a tendência foi a mesma, com o ABTS sendo a resposta 

com maior variação.    

Apesar de terem ocorrido variações entre os ensaios, estas foram menores 

quando comparadas com o trabalho realizado por Pompeu et al. (2009) em um 

delineamento experimental visando otimizar a extração de compostos com atividade 
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antioxidante do açaí, em que foi observado uma variação de 81,70% para o poder 

redutor e 89,40 para a capacidade estabilizadora de radicais realizada pela 

metodologia ORAC. Os autores também estudaram concentração de etanol e 

temperatura como variáveis independentes, bem como a adição de ácido clorídrico. 

Por outro lado, Gan e Latiff (2011) ao estudarem as condições de extração 

de compostos com atividade antioxidante por meio de superfície resposta em uma 

espécie de feijão, encontraram variações próximas às deste estudo. Os autores 

estudaram como variáveis dependentes a temperatura, tempo e a proporção 

soluto/solvente, encontrando variações de 11,09% para o poder redutor e 45,70; 

54,10% para as metodologias DPPH e ABTS respectivamente.  

Já Vázquez et al. (2012) encontraram variações maiores para as respostas 

analisadas na produção de extratos de castanha, utilizando diferentes 

concentrações de etanol, temperatura e tempo. Foi observada uma variação entre 

os menores a maiores valores de 55,94% para o poder redutor e de 62,29 e 56,82% 

para as metodologias com radicais DPPH e ABTS respectivamente.    

Estes resultados mostram a complexidade de diferentes matrizes 

alimentares e a necessidade de se realizar um estudo específico das condições de 

extração dos compostos de interesse para fonte, ainda que estes apresentem 

variáveis semelhantes para a realização de um determinado processo.   

As Figuras 1 e 2 mostram as superfícies respostas obtidas pela interação 

entre a concentração de etanol e a temperatura para as acerolas maduras e verdes 

e com as diferentes respostas (poder redutor, DPPH e ABTS).  

A análise dos efeitos das variáveis em estudo foi realizada pelo teste de t-

student ao nível de 5% de significância. A Figura 1 apresenta os diagramas de 

pareto, evidenciando os termos significativos e não significativos. 
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                           Poder redutor (mg GAE.g
-1
)                                         TEAC DPPH (micromol.g

-1
) 

 

 

            TEAC ABTS (micromol.g
-1
) 

Figura 1. Efeitos das variáveis estudadas e suas interações sobre o poder redutor e atividade 

estabilizadora de radicais de extratos de acerola madura.  

 

 

Como pode ser observado, para a acerola madura somente o grau de 

hidratação do etanol apresentou efeito significativo. Ou seja, a temperatura na faixa 

estudada não apresentou efeito sobre a extratabilidade de compostos que 

influenciem as respostas poder redutor e atividade estabilizadora de radicais.  

A Figura 2 apresenta os efeitos das variáveis exploratórias estudadas, bem 

como a interação entre elas, sobre as respostas apresentadas pelos extratos de 

frutos verdes de acerola.  
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                           Poder redutor (mg GAE.g
-1
)                                         TEAC DPPH (micromol.g

-1
) 

 

 

            TEAC ABTS (micromol.g
-1
) 

 

Figura 2. Efeitos das variáveis estudadas e suas interações sobre o poder redutor e atividade 

antioxidante de extratos de acerola verde 

 

Através da análise dos gráficos de Pareto observa-se que, diferentemente 

do observado para extratos de acerola madura, além do efeito quadrático do grau de 

hidratação de etanol, a temperatura apresentou efeito significativo. De posse dos 

resultados da análise dos efeitos, os termos não significativos foram 

desconsiderados e ajustaram-se modelos matemáticos de segunda ordem com os 

coeficientes de regressão obtidos (Tabela 2). Os modelos foram avaliados pela 

ANOVA, que indicou a significância da regressão e o coeficiente de determinação 

para cada modelo ajustado (Tabelas 3 a 8). 
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Tabela 2 - Modelos matemáticos para as respostas observadas nos extratos de frutos de acerola 
verde e madura 

Resposta 
Equação polinomial de segunda ordem (modelo codificado) 

Poder redutor  

(mg.g
-1

 acerola madura) 
Y = 135,20 – 2,37 Etanol – 14,49 Etanol² 

TEAC DPPH  

(micromol.g
-1

 acerola 

madura) 

Y = 577, 1 – 41,87 Etanol  

TEAC ABTS  

(micromol.g
-1

 acerola 

madura) 

Y = 790, 19 – 65,44 Etanol – 141,52 Etanol²  

Poder redutor  

(mg.g
-1

 acerola verde) 
Y = 158,15 – 4,27 Etanol – 2,66 Etanol² + 3,01 Etanol.Temperatura 

TEAC DPPH  

(micromol.g
-1 

acerola verde) 
Y = 837, 05 – 11,65 Etanol – 88,52  Etanol

2
  

TEAC ABTS  

(micromol.g
-1

 acerola verde) 

Y = 1627,01 - 14,68 Etanol - 180,26 Etanol² + 10,51 Temperatura - 
261,25 Temperatura² 

 

 

 
Tabela 3 - Análise da variância (ANOVA) para o poder redutor de extratos de frutos maduros de 
acerola. 

Fonte de 
variação 

Soma dos 
Quadrados 

Graus de 
Liberdade 

Quadrado 
Médio 

Fcalc p-valor 

Regressão 
1443,9783 2 721,9891 15,87 0,0011 

Resíduos 
409,2949 9 45,4772   

Total 
1853,2732 11 1853,2731 

  

R²=77,92% 

 

 
Tabela 4 - Análise da variância (ANOVA) para a atividade estabilizadora de radicais pelo método do 
DPPH de extratos de frutos maduros de acerola. 

Fonte de 
variação 

Soma dos 
Quadrados 

Graus de 
Liberdade 

Quadrado 
Médio 

Fcalc p-valor 

Regressão 
14022,9580 1 14022,9580 8,3046 0,0163 

Resíduos 
16885,6192 10 1688,5619   

Total 
30908,5772 11 30908,5772 

  

R²=45,37% 
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Tabela 5 - Análise da variância (ANOVA) para a atividade estabilizadora de radicais pelo método do 
ABTS de extratos de frutos maduros de acerola. 

Fonte de 
variação 

Soma dos 
Quadrados 

Graus de 
Liberdade 

Quadrado 
Médio 

Fcalc p-valor 

Regressão 
167783,7808 2 83891,8904 13,9289 0,00175 

Resíduos 
54205,4530 9 6022,8281   

Total 
221989,2338 11 221989,2338 11 

 

R²=75,58% 

 

Tabela 6 - Análise da variância (ANOVA) para o poder redutor de extratos de frutos verdes de 
acerola. 

Fonte de 
variação 

Soma dos 
Quadrados 

Graus de 
Liberdade 

Quadrado 
Médio 

Fcalc p-valor 

Regressão 
238,6016 3 79,5339 9,4524 0,0052 

Resíduos 
67,3132 8 8,4141   

Total 
305,9148 11  305,9148 

 

R²=78,00% 

 
Tabela 7 - Análise da variância (ANOVA) para a atividade estabilizadora de radicais pelo método do 
DPPH de extratos de frutos verdes de acerola. 

Fonte de 
variação 

Soma dos 
Quadrados 

Graus de 
Liberdade 

Quadrado Médio Fcalc p-valor 

Regressão 
53319,1109 2 26659,5554 7,1791 0,0137 

Resíduos 
33421,3422 9 3713,4825   

Total 
86740,4532 11 86740,4532 

  

R²=61,47% 

 

Tabela 8 - Análise da variância (ANOVA) para a atividade estabilizadora de radicais pelo método do 
ABTS de extratos de frutos verdes de acerola. 

Fonte de 
variação 

Soma dos 
Quadrados 

Graus de 
Liberdade 

Quadrado 
Médio 

Fcalc p-valor 

Regressão 
548656,6390 4 137164,1597 7,8730 0,0099 

Resíduos 
121954,3233 7 17422,04619   

Total 
670610,9624 11 670610,9624 11 

 

R²=81,81% 

 

 

A análise de variância reportou que os modelos propostos são considerados 

válidos somente para as respostas poder redutor e atividade estabilizadora de 

radicais pelo método do ABTS. Os modelos ajustados para a resposta de atividade 

estabilizadora determinada pelo método do DPPH não foram significativos, como 

indicado pelo teste F. Além disso, os coeficientes de determinação (R2) foram baixos 
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(45,37 e 61,47%), indicando que mais de 40% da variação não é explicada pelo 

modelo. Por esse motivo não foram geradas superfícies para tal resposta.  As 

Figuras 3, 4 e 5 mostram as superfícies de respostas obtidas para poder redutor e 

atividade antioxidante pelo método do ABTS. Os modelos matemáticos válidos 

obtidos para o processo de extração apresentaram parâmetros quadráticos 

negativos, indicando que as superfícies de resposta obtidas são uma curvatura, com 

passagem por uma região de máximo.  

 

  

Figura 3. Variação do poder redutor e atividade antioxidante de extratos de frutos maduros de acerola 

em função do grau de hidratação do etanol 

 

 

  

Figura 4. Superfície de resposta e gráfico de contorno para poder redutor de extratos de frutos verdes 

de acerola 
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Figura 5. Superfície de resposta e gráfico de contorno para atividade estabilizadora de radicais 

(ABTS) de frutos verdes de acerola 

 

A partir da análise das superfícies, considerando os efeitos dos parâmetros 

em análise sobre as duas respostas, foram selecionadas novas condições para 

produção de extratos e para a validação práticas dos modelos teóricos. Foram 

produzidos extratos em triplicata, utilizando os mesmo lotes de frutos, com solução 

etanólica a 40% e apenas água (0% de etanol), denominados AM40 e AM0 para a 

acerola madura e AV40 e AV0 para a acerola verde. A temperatura de extração foi 

ajustada em 35ºC, enquanto as demais variáveis (tempo e relação amostra/solvente) 

foram fixadas nas mesmas condições utilizadas nos ensaios anteriores. O preparo 

subsequente das amostras também seguiu o procedimento anterior. Os resultados 

observados são apresentados na Tabela 9.  

 

Tabela 9 - Poder redutor e atividade estabilizadora de radicais ABTS e DPPH  obtido nos extratos 

aquosos e hidroetanólicos de acerola madura (AM) e verde (AV)  

Amostras 
Poder redutor 

(mg GAE.g
-1

 de 

acerola seca) 

TEAC DPPH                                            

(µmol.g
-1 

de acerola seca) 

TEAC ABTS 

(µmol.g
-1 

de 

acerola seca) 

AM0 147,03
A 

849,76
A 

990,41
A 

AM40 152,54
A 

786,11
A 

920,71
A 

AV0 201,40
a 

1067,15
a 

1232,94
a 

AV40 191,40
b 

1045,24
a 

1111,99
a 

*Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si, maiúscula entre as amostras 

AM e minúscula para as amostras AV, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 



63 

 

Como pode ser observado, não houve diferença significativa (p>0,05) para 

as condições estudadas com as acerolas maduras conforme esperado pelos 

modelos ajustados. Os resultados podem estar associados a diferenças entre as 

unidades de frutos no lote, já que o grau de maturação está relacionado a variações 

nas repostas avaliadas. Os extratos de frutos verdes, tanto no delineamento 

experimental, quanto nos ensaios de validação, apresentaram maior poder redutor e 

maior atividade estabilizadora de radicais quando comparado aos extratos de frutos 

maduros. Variações no grau de maturação dos frutos podem, portanto, influenciar a 

reposta de poder redutor e atividade antioxidante. A temperatura de extração não foi 

significativa para a extração de compostos ativos de amostras de frutos maduros, 

mais teve efeito nas respostas observadas para amostra de frutos verdes.  Os 

resultados observados para os extratos de frutos verdes confirmam o previsto pelos 

modelos matemáticos.  

A relação entre matéria seca por volume de extrato foi determinada através 

da secagem dos extratos em liofilizador e posterior pesagem, obtendo-se 10,075 

mg.mL-1 para o extrato aquoso da acerola madura e 8,860 mg.mL-1 para a acerola 

verde. Na Tabela 10 é apresentado o perfil químico dos extratos, bem como o poder 

redutor, DPPH e ABTS calculados por mL de extrato. 
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Tabela 10 – Perfil químico dos extratos aquosos de acerola verde e madura  

 
Acerola Madura (1mL de 

extrato) 

Acerola Verde (1mL de 

extrato) 

Poder redutor (mg de ácido 

gálico) 
2,54

b 
3,36

a
 

TEAC  DPPH (µmol Trolox) 16,42
b
 21,42

a
 

TEAC  ABTS (µmol Trolox) 16,57
b
 20,89

a
 

Ácido ascórbico (mg) 2,99
b
 5,67

a
 

Ácido clorogênico (µg) 11,53
a
 7,41

b
 

Quercetina (µg) 2,05
a 

0,028
b 

Ácido p-Cumarico (µg) 1,37
 a

 0,70
b
 

Ácido Ferúlico (µg) 0,45
 a

 0,21
b
 

*Médias seguidas de mesma letra na mesma linha não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Ambos extratos apresentaram atividade estabilizadora de radicais e poder 

redutor em níveis maiores do que de frutas consideradas fonte de antioxidantes, tais 

como morango e uva, além também de apresentar valores maiores do que para 

algumas frutas tropicais não convencionais como camu-camu, bacuri, jabuticaba, 

juçara e mangaba (SUN et al., 2002; RUFINO et al., 2010).  

O extrato de acerola verde apesentou os maiores valores (p<0,05) para 

DPPH, ABTS, poder redutor, além de maior teor de ácido ascórbico, enquanto o 

extrato de acerola madura apresentou maiores concentrações (p<0,05) para os 

todos os compostos fenólicos analisados.  

Vendramini e Trugo (2000) relataram uma redução do teor de ácido 

ascórbico de cerca de 50% da acerola madura (vermelha) em relação a imatura 

(verde). Este resultado é muito similar ao encontrado neste trabalho (47,3%), apesar 

da diferença no teor de ácido ascórbico encontrado pelos autores citados em frutos  

maduros e verdes (141,32 e 240,44 mg.g-1 de amostra seca, respectivamente) 

serem inferiores ao do presente estudo (179,0 e 339,44 mg.g-1 para acerola madura 

e verde, respectivamente). Rufino et al. (2010) também encontraram um teor menor 

para a acerola madura (151,11 mg.g-1). Tal diferença pode estar relacionada com 
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fatores inerentes à própria fruta, como origem geográfica, variedade e também com 

o preparo da amostra. No estudo citado, os autores utilizaram solventes orgânicos 

como diclorometano e 2,6-diclorofenol. Isso reitera a importância em estudar 

diferentes condições e combinações de variáveis para produção de extratos.   

A variação da concentração de ácido ascórbico entre acerolas verdes e 

maduras também foi observada por Assis et al.(2001), com um resultado também 

similar ao do presente trabalho (ambos próximos a 50%). Tal fato é esperado entre 

frutas com diferentes graus de maturação, uma vez que é amplamente conhecido 

que a acerola verde apresenta uma acumulação de ácido ascórbico e sua síntese é 

reprimida à medida que a fruta transita para maturação (BADEJO et al., 2009).  

No trabalho de Butt (1980) atribuiu-se a menor concentração de ácido 

ascórbico em acerola madura devido ao aumento da atividade da enzima conhecida 

como ácido ascórbico oxidase. Esta enzima foi isolada em acerola por Asenjo et al. 

(1960), que encontraram uma maior atividade enzimática em frutos maduros do que 

nos verdes, o que poderia explicar a maior concentração de ácido ascórbico em 

frutos verdes. 

A maior concentração (p<0,05) dos compostos fenólicos  (quercetina, ácido 

clorogênico, p-cumárico e férulico) no extrato de acerola madura com relação a 

verde pode ser explicada pelo fato de que, durante o processo de maturação, alguns 

compostos como clorofilas são degradados para sintetizar substâncias como 

carotenoides, pigmentos e compostos fenólicos (ALVES et al., 1995). 

Ao analisarem a presença de antocianinas, quercitina, cianidina e 

flavonoides, Oliveira et al. (2012) também observaram um aumento na concentração 

de fenólicos em acerolas maduras quando comparadas com as verdes, sendo este 

comportamento repetido para todos os 5 clones de acerolas estudados. Os autores 

atribuíram as mudanças nas concentrações de compostos fenólicos a fatores 

ambientais como luz e a temperatura média, embora o principal fator tenha sido o 

genético. 

Hanamura et al. (2008), ao avaliarem a composição química de acerolas 

com diferentes graus de maturação e de diferentes países, observaram que a 

maturação do fruto exerce um papel fundamental na presença de compostos 

fenólicos independentemente da região em que a acerola é produzida, sempre 

observando maiores concentrações em acerolas maduras. A região em que a 

acerola é produzida também se mostrou como um fator importante na concentração 
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destes compostos, sendo que acerolas desenvolvidas no Brasil apresentam maiores 

valores de compostos fenólicos quando comparadas a acerolas oriundas do Vietnã e 

do Japão, indicando a importância das condições ambientais nas reações de síntese 

e degradação de compostos fenólicos. Os autores ainda indicaram que as 

antocianinas parecem ser o principal polifenol encontrado em acerola madura.  

A atividade estabilizadora de radicais e o poder redutor também foram 

maiores em extrato de acerola verde no estudo realizado por Delva e Goodrich-

Schneider (2013). Os valores podem ser explicados pela diferença da composição 

química entre os extratos de acerola madura e verde e a interação com os radicais 

(ABTS e DPPH). Estas estruturas têm diferentes tipos de afinidades que envolvem 

interferências eletrostáticas, estéricas e interações polares que podem proporcionar 

valores diferentes dependendo principalmente da composição química das 

amostras. 

Os valores de TEAC para DPPH e ABTS encontrados por Mezadri et al. 

(2008) foram inferiores ao do presente trabalho. Os autores analisaram suco de 

acerola comercial, obtendo valores de 203 e 274 µmol trolox.100mL-1 de suco para 

os métodos com ABTS e DPPH, respectivamente. No entanto, ao avaliarem o suco 

concentrado de acerola, os valores foram maiores, chegando a 3216 e 3656 µmol 

trolox.100mL-1de suco para ABTS e DPPH. Estes resultados demonstram a 

dificuldade em se comparar resultados obtidos com análises estabilizadoras de 

radicais, uma vez que vários fatores analíticos como diluição, preparo de amostra e 

diferentes solventes podem diferentes respostas.   

Outro problema frequentemente encontrado em procedimentos analíticos 

com radicais e que dificulta a comparação dos dados são as várias formas que os 

resultados podem ser expressos, já que não existe um método padrão. Nunes et al. 

(2011), por exemplo, expressaram os resultados obtidos com DPPH para acerola 

verde e madura como IC50 (concentração do extrato para reduzir 50% do radicais 

DPPH), e também como mg em equivalentes ao ácido ascórbico. Entretanto, os 

autores encontraram um comportamento semelhante com o deste estudo, uma vez 

que as acerolas verdes apresentaram resultados 50,2% maiores quando comparado 

com as acerolas maduras.   

Com relação ao poder redutor, Lima et al. (2005) também constataram que 

para acerolas colhidas em diferentes estações ocorreu uma diminuição do poder 

redutor com o aumento do grau de maturação para 15 genótipos analisados. As 
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variações entre os resultados de algumas amostras se aproximaram às do deste 

trabalho, chegando a 34%. Os autores atribuíram essas variações não somente aos  

fatores genéticos, mas também aos ambientais,  que foram as estações de seca e 

chuva.  

Como demonstrado na Tabela 10, o ácido ascórbico apresentou as maiores 

concentrações quando comparado com os compostos fenólicos. Frente a tal 

situação, foram preparadas soluções com o padrão de ácido ascórbico que 

refletissem a mesma concentração nos extratos das acerolas verdes e maduras, e 

posteriormente, foram realizadas as determinações de sequestro de radicais DPPH 

e ABTS, além do poder redutor, para se avaliar a influência (em porcentagem) que o 

ácido ascórbico exerce nos resultados analíticos, apresentada na Tabela 11.   

 

Tabela 11 – Influência (%) do ácido ascórbico nos métodos DPPH, ABTS e poder redutor para os 

extratos de acerola verde e madura 

Método Acerola Verde  Acerola Madura 

DPPH 90,78% 75,29% 

ABTS 92,30% 78,53% 

Poder redutor 98,12% 59,12% 

 

O ácido ascórbico mostrou uma alta influência sobre a atividade 

estabilizadora de radicais (ABTS e DPPH) e o poder redutor. Existe uma grande 

divergência na literatura com estes resultados, uma vez que é possível encontrar 

valores que variam entre 40 e 100% (Gardner et al., 2000, Delva & Goodrich-

Schneider, 2013). No entanto, todos os autores concordam que o ácido ascórbico é 

uma molécula que desempenha um papel importante nos resultados desses 

métodos. 

Estes resultados podem explicar os altos níveis de poder de redução 

observados nos extratos de acerola verde e suportam a ideia de que este método 

não pode ser chamado de "compostos fenólicos totais", uma vez que o ácido 

ascórbico não é um composto fenólico. É importante lembrar que o método com o 

reagente de Folin-Cicloteau mede a capacidade redutora das amostras e diversas 

moléculas, como os ácidos ascórbico e cítrico, além de outros compostos, podem 

reduzir o reagente, que não é seletivo apenas para compostos fenólicos. Apesar 
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disso, na literatura comumente este resultado é expresso como "fenólicos totais" 

(Escarpa & Gonzalez, 2001; Oliveira et al., 2009). 

 

3.3 Conclusão  

Foi possível realizar um estudo da extração de metabólitos secundários de 

frutos de acerola verde e madura. Os extratos produzidos apresentaram altas 

concentrações de ácido ascórbico e de composto fenólicos, além de alto poder 

redutor e atividade estabilizadora de radicais ABTS e DPPH. O grau de maturação 

do fruto teve influência sobre a concentração dos compostos analisados. O ácido 

ascórbico é a molécula que exerce a maior influência nas determinações analíticas 

com os radicais e no poder redutor. Os extratos se apresentam como potencial fonte 

de moléculas ativas, com uma possível atividade antioxidante em diferentes 

sistemas oxidativos.   
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4 ENSAIOS BIOLÓGICOS DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE COM EXTRATOS DE 

ACEROLA E ANTIOXIDANTES SINTÉTICOS 

 

Resumo  

Os testes biológicos ganham cada vez mais destaque no meio cientifico 
como uma forma de obtenção de resultados mais completo a respeito da ação 
antioxidante de fontes naturais e sintéticas. O objetivo deste trabalho foi utilizar 
diferentes estirpes de Saccharomyces cerevisiae como microrganismo modelo para 
avaliação da atividade antioxidante, além de aplicar e correlacionar diferentes 
técnicas de análise para identificar os principais mecanismos de ação de 
antioxidantes. Estirpes selvagem (WT) e mutante (erg6Δ) da levedura foram 
utilizadas nos ensaios, sendo que WT produz ergosterol (ERG) e erg6Δ acumula 
zimosterol (ZIM). Estudos de química molecular foram realizados para analisar a 
função e os mecanismos de ação de ERG e ZIM. Foram realizados ensaios com 
diferentes agentes oxidantes e a atividade antioxidante foi analisada por 
cultivabilidade, citometria de fluxo e oxidação intracelular por fluorescência. Foi 
possível identificar características antioxidantes nas moléculas de ERG e, em menor 
grau, na de ZIM. Em todos os ensaios analisados a estirpe mutante foi mais sensível 
à oxidação do que a selvagem, fato explicado pela menor atividade antioxidante do 
ZIM. Os extratos de acerola verde e madura apresentaram atividade antioxidante 
similar ou maior do que a de antioxidantes sintéticos e não apresentaram efeito 
deletério sobre as células. A maior atividade antioxidante foi observada quando as 
reações de oxidação se passaram no meio intracelular. O antioxidante sintético BHA 
mostrou-se nocivo as células em todas as concentrações utilizadas, sendo mais 
crítico no meio intracelular. 

Palavras chave: S. cerevisiae; Oxidação, Citometria de fluxo  

Abstract  

Biological tests have been shown more prominence in the academy as a 
more complete way to lead to  results regarding natural and synthetic antioxidants 
activity. This study aimed to use different strains of Saccharomyces cerevisiae as a 
model microorganism to evaluate the antioxidant activity, to apply and to correlate 
different techniques in order to elucidate the main mechanisms of action of different 
antioxidants. Wild (WT) and mutant (erg6Δ) yeasts were used,  where WT produced 
ergosterol (ERG) and erg6Δ accumulated zymosterol (ZIM). Molecular chemistry 
studies were performed to analyze the function and mechanisms of action of ERG 
and ZIM. The cells were tested with different oxidizing agents and the antioxidant 
activity was determined  by culturability, flow cytometry and intracellular oxidation by 
fluorescence. It was possible to identify antioxidant characteristics in ERG molecules 
and, in a lesser degree, in ZYM. In all assays, the mutant strain was more sensitive 
to oxidation than the wild type, which can be explained by the lower antioxidant 
activity of ZYM. The extracts of green and ripe acerola presented a similar or a higher 
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antioxidant activity compared to the synthetic ones. Acerola extracts did not present 
to be deleterious for the cells being and their highest antioxidant activity were 
observed in the intracellular medium. The synthetic antioxidant BHA was harmful to 
cells at all concentrations tested, being more critical in the intracellular environment. 
Finally, the extracts of acerola presented good results against the synthetic ones and 
S. cerevisiae proved to be a good model microorganism to study the antioxidant 
activity through different techniques. 

Keywords: S. cerevisiae; Oxidation, Flow cytometry 

 

4.1 Introdução  

A rancidez de lipídeos é uma das principais reações oxidativas que ocorrem 

em alimentos e produtos farmacêuticos, sendo responsável pela descaracterização 

destes produtos seja do ponto de vista sensorial ou funcional. Devido a isso as 

indústrias utilizam substâncias denominadas antioxidantes, para inibir ou retardar 

estas reações de oxidação (FRANKEL, 1998).  

Duas classificações básicas de acordo com a origem podem ser aplicadas 

aos antioxidantes: sintéticos e naturais. Os naturais são os oriundos de plantas ou 

outros organismos e, em termos gerais os sintéticos são constituídos principalmente 

por compostos fenólicos tais como Butil-hidroxi-anisol (BHA) e 2,6-di-tert-butil-4-

hidroxitolueno (BHT), amplamente utilizados pela indústria devida sua alta 

capacidade em retardar o processo oxidativo em vários tipos de produtos. No 

entanto há muitos anos os antioxidantes sintéticos têm sido alvo de pesquisas 

toxicológicas devido a potenciais efeitos deletérios a saúde do consumidor, visando 

a sua substituição por substâncias mais seguras (BRANEN, 1975; FORMANEK, 

2001).   

Os antioxidantes naturais oriundos de diversas matrizes de origem vegetal 

são estudados a fim de comparar sua atividade antioxidante com os antioxidantes 

sintéticos visando sua substituição.  Estes a princípio apresentam como vantagem 

serem menos nocivos a saúde quando comparados aos sintéticos. Porém, o que se 

observa é que frequentemente há uma escassez de estudos que comprovem de fato 

a inocuidade destes antioxidantes e o seu efeito a nível celular e outros sistemas in 

vivo  (SEBRANEK et al., 2005; TANG et al., 2008; MALINOWSKA et al., 2014). 

As análises utilizadas atualmente para medir a atividade antioxidante in vitro 

não são suficientes e tampouco capazes de prever sua atividade em organismos 
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vivos. Por isso análises in vivo são necessárias, pois fornecem informações mais 

completas sobre antioxidantes com uso potencial em diferentes sistemas. A levedura 

Saccharomyces cerevisiae é um eucarioto que se destaca em análises in vivo 

devido a sua facilidade de manipulação, estocagem, disponibilidade do seu completo 

sequenciamento do genoma e a sua proximidade com o genoma humano, já que 

cerca de 30% dos genes associados a doenças humanas correspondem 

significativamente aos genes dessa levedura. Além disso, técnicas microbiológicas 

simples podem ser empregadas para avaliar várias repostas em diferentes níveis 

celulares. Devido a isso S. cerevisiae é um microrganismo promissor para estudar 

não só a atividade, mas também os mecanismos de ação antioxidante in vivo de 

diferentes amostras (BOTSTEIN et al., 1997; FOURY, 1997; BRADESCO et al., 

2004; SILVA et al., 2005).  

Diversas estirpes de S. cerevisiae modificadas geneticamente são 

estudadas com diferentes fins. Sabe-se que a levedura mutante erg6Δ possui uma 

deficiência na produção de ergosterol (um esteroide de membrana) e o acúmulo de 

zimosterol (percursor do ergosterol), devido à deficiência de enzimas essenciais 

paras as reações de conversão. Dupon et al. (2012) sugeriram que a produção do 

ergosterol se deve a adaptações evolutivas durante a passagem da vida no meio 

aquático para o terrestre.   

O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade antioxidante in vivo dos 

extratos de acerola verde e madura em comparação aos antioxidantes sintéticos 

BHA e BHT em diferentes níveis celulares e condições de estresse oxidativo, 

utilizando S. cerevisiae selvagem (WT) e mutante (erg6Δ) como modelo.  

 

4.2 Material e métodos  

4.2.1 Estudo da modelagem molecular do Ergosterol e Zimosterol  

O que diferencia as estirpes de S. cerevisiae selvagem (WT) e a mutante 

(erg6Δ) é a síntese do ergosterol, uma vez que a célula geneticamente modificada 

acumula o zimosterol, o que deve fornecer uma menor resistência à oxidação. 

Devido a isso, foi realizado um estudo de modelagem molecular através de técnicas 
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de química computacional destas duas moléculas para avaliar possíveis diferenças 

químicas entre as estruturas destes esteróis.   

A estrutura do ergosterol (ERG) em sua conformação bioativa foi obtida a 

partir do complexo com a  β-cryptogenina, enzima secretada Phytophthora 

cryptogea, cuja estrutura cristalográfica com o esterol foi obtida em 1998 (BOISSY et 

al., 1991) e disponibilizada no PDB sob o código 1BMX (BERMAN  al., 2000). A 

estrutura do zimosterol (ZIM) foi obtida a partir modificação da estrutura obtida para 

o ERG. 

As estruturas foram determinadas primeiramente no vácuo e posteriormente 

no solvente etanoato de etila para simular a polaridade da membrana celular (onde 

os esteróis se encontram) a partir da sua constante dielétrica de 5,9867 com o 

modelo polarizado contínuo IEFPCM (TOMASI et al., 2005). Utilizou-se o método 

DFT (Density Functional Theory) a partir dos funcionais de densidade B3LYP e  M06 

e conjunto de funções de base 6-311+G(2d,p) do programa Gaussian09 (FRISCH, 

2009). O método semi-empírico PM6 (STEWART, 2007) foi aplicado para calcular as 

entalpias padrão, os valores de pKa e o momento dipolo. Os orbitais de fronteira 

SOMO (singly occupied molecular orbital) das moléculas oxidadas (minimizadas 

após a retirada de um elétron) foram plotados para se avaliar a deslocalização 

eletrônica do elétron desemparelhado. As densidades de spin foram obtidas para as 

espécies oxidadas.  

Todas as análises foram realizadas no laboratório de Química computacional 

na Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) em Uberaba-MG.  

 

4.2.2 Preparo dos extratos  

Amostras de acerola verde e madura foram obtidas e preparadas conforme 

descrito no capítulo 3. Para obtenção dos extratos uma solução com o pó das 

acerolas e água foi preparada na proporção de 1:60 (m/v), e submetidas em banho a 

35ºC com agitação a 200 rpm, sob condições de baixa luminosidade, por 50 

minutos. Posteriormente, os extratos foram centrifugados a 5000 g por 20 minutos, 

filtrados em membranas (poros de 0,45 um, 47 mm de espessura) de éster de 

celulose para a retenção de possíveis microrganismos contaminantes. Os extratos 
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foram congelados a -80ºC e posteriormente liofilizados até completa remoção da 

água antes da realização dos ensaios biológicos.  

 

4.2.3 Estirpes de levedura e preparo das culturas 

Foram utilizadas duas cepas de levedura S. cerevisiae: Tipo selvagem (WT) 

sem alterações genéticas e mutante (erg6Δ) que apresenta uma deficiência na 

biossíntese do ergosterol. As estirpes foram mantidas em meio YPD (Yeast extract – 

Peptone – Dextrose) com ágar para realizar o isolamento e a cultivabilidade e sem 

ágar para preparar as culturas. As estirpes foram armazenadas a -18 °C e sub-

cultivadas uma vez por mês. Todas as diluições foram feitas em solução de tampão 

fosfato (1M).  

 

4.2.4 Atividade antioxidante em diferentes condições de estresse oxdiativo 

Os reagentes químicos terc-butil-hidroperóxido (tBOOH), peróxido de 

hidrogênio (H2O2) e menadiona foram utilizados em diferentes condições e 

concentrações para causar o estresse oxidativo por meio de diferentes mecanismos  

de ação nas células selvagem e mutante de S. cerevisiae. 

A Tabela 1 apresenta os reagentes químicos utilizados, bem como seus 

respectivos mecanismos de ação e estrutura molecular.  
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Tabela 1 – Agentes oxidantes utilizados e seus respectivos mecanismos de ação 

Reagente Estrutura 

molecular 

Modo de 

ação  

Subprodutos Consequên

cia  

Referência 

tBOOH 

(terc-butil-

hidroperóxido)  

Hidrofílico, 

oxidação de 

fosfolipídios 

em nível de 

membrana 

plasmática 

Radical butoxil 
Peroxidação 

de lipídeos 

Gadaz et al. 

(2014) 

Menadiona 

(2-

Methylnaphthal

ene-1,4-dione) 
 

Hidrofóbico, 

ação em nível 

intracelular 

Superóxido 

ânion 

Oxidação de 

proteínas 

citosólicas 

Herdeiro et 

al. (2006) 

Hidroperóxio de 

Hidrogênio 

(H2O2) 

 

Hidrofílico, 

ação em nível 

intracelular 

Radical 

hidroxil  

 

Oxidação de 

diversas 

moléculas 

como DNA e 

lipídeos  

 

Aruoma et 

al. (1989) 

 

4.2.4.1 Cultivabilidade 

As estirpes de S. cerevisiae foram cultivadas Erlenmeyer de 250 mL, 

contendo 100 mL de meio YPD, em um agitador rotativo Excella E24 (New 

Brunswick Scientific TM, Edison, NJ, EUA) a 250 rpm e 25°C durante 48h. As 

subculturas (1 mL) foram transferidas para frasco contendo 100 mL do meio YPD e 

as células foram submetidas novamente a 25 °C  durante 24 horas em agitador 

rotativo a 250 rpm. Após este período a densidade celular foi de aproximadamente 

108 células.mL-1. O meio de cultura com as células (20 mL) foi centrifugado por 5 

minutos a 2800 g e 25°C (Eppendorf, Hamburgo, Alemanha, modelo 5810R). O 

sobrenadante foi retirado e o pellet celular foi lavado duas vezes antes da 

determinação da densidade óptica (DO), ajustada em 0,5 (600 nm, 

espectrofotómetro GE Healthcare® GeneQuant 1300) em solução tampão fosfato 

(PBS). 

Para identificar a influência dos extratos de acerola e dos antioxidantes 

sintéticos (BHA e BHT) no crescimento celular, estes foram adicionados as 
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subculturas, mantidas por 24 horas, em quatro concentrações diferentes (50, 200, 

500 e 1000 mg.L-1). Após esse tempo as células viáveis (Log UFC.mL-1) foram 

enumeradas em ágar-YPD por microplaqueamento, seguido por incubação a 25°C 

durante 48 h. 

Para o estresse oxidativo e avaliação da atividade antioxidante, a menadiona 

(0,4 mM) e o tBOOH (6 mM) foram adicionados na  solução de células com DO de 

0,5. As células foram mantidas em contato por 2 horas com o tBOOH e por 1 hora 

com a menadiona, em seguida centrifugadas durante 10 min a 5000 g e 25°C e 

lavadas duas vezes com solução tampão com fosfato. As células viáveis (Log 

UFC.mL-1) foram contadas em placas com meio ágar-YPD por microplaqueamento 

seguido de incubação a 25°C durante 48 h. Os extratos de acerola madura e verde, 

bem como os antioxidantes sintéticos (BHA e BHT) e ácido ascórbico, foram 

adicionados no mesmo momento (em diferentes tubos) em que os oxidantes, nas 

doses de 50, 200, 500 e 1000 mg.L-1. Para os extratos de acerola foram escolhidas 

as melhores concentrações e um estudo da viabilidade celular com relação ao 

tempo de exposição aos oxidantes também foi realizado. Todos os ensaios foram 

realizados para as estirpes WT e erg6Δ.  

 

4.2.4.2 Avaliação da atividade antioxidante em nível de membrana celular  

Para investigar a relação entre o estresse oxidativo e a lesão da membrana 

citoplasmática foi realizado o controle de alterações na parede celular.  A suspensão 

de leveduras com uma DO de 0,5 (após a pré-cultura) foi exposta a 18 mM de 

tBOOH e a 1,2 mM de menadiona durante 24 horas. As células foram centrifugadas 

durante 10 min a 5000 g a 25°C e lavadas duas vezes com PBS, sendo a seguir 

marcadas com iodeto de propídio (PI) na concentração final de 2 μg.mL-1 (NELSON 

et al., 2011). Para calcular o número de células com alteração na membrana 

citoplasmática foi utilizado citômetro de fluxo FACSAria ™ II (BD Biosciences, EUA), 

ajustado para excitação/emissão; 493/636 nm em número de 10.000 células. O 

controle das células inalteradas foi feito com a solução de células (DO 0,5) e 

marcado com IP, sem adição dos demais reagentes.  

Para avaliar efeito dos antioxidantes na membrana, a solução de células 

(DO 0,5) foi exposta durante 4 horas em quatro concentrações diferentes (50, 200, 
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500 e 1000 mg.L-1) de cada antioxidante sintético e dos extratos de acerola madura 

e verde. O mesmo procedimento com a marcação com o IP e citometria de fluxo foi 

aplicado após o período de incubação e observou-se a proporção de células com a 

membrana intacta e alterada.  

Para estudar o efeito antioxidante dos extratos e dos antioxidantes sintéticos 

na membrana, as estirpes de S. cerevisiae foram expostas a t-BOOH (18 mM) na 

presença e ausência de antioxidantes, durante 4 horas em três concentrações: 50, 

200 e 500 mg.L-1 para BHA, BHT, ácido ascórbico e os extratos de acerola verde e 

madura. Em seguida, a citometria de fluxo foi realizada nas mesmas condições 

indicar se os antioxidantes e os extratos poderiam proteger a membrana celular 

contra o estresse oxidativo. 

 

4.2.4.3 Avaliação da atividade antioxidante em nível intracelular   

A medida da oxidação intracelular foi realizada através da marcação das 

células com a sonda do derivado clorometil do diacetato de 6-carboxi-2',7'-

diclorodihidrofluoresceína (CM-H2DCFDA). Este marcador é um derivado da 

fluoresceína e é utilizado como um indicador de espécies reativas de oxigênio (ROS) 

uma vez que ao entrar em contato com estes compostos oriundos da oxidação 

celular e esterases presentes no meio intracelular ocorre à clivagem do grupo de 

acetatos levando a sua forma fluorescente podendo esta ser quantificada. 

Para realizar o estresse oxidante nas células a solução de leveduras oriunda 

da subcultura com DO de 0,5 foi marcada com 50 μM de CM-H2DCFDA e 

adicionadas de 5 mM de D-glicose. As estirpes foram mantidas no escuro durante 30 

minutos a 37°C, sob agitação de 200 rpm. Em seguida as células foram 

centrifugadas durante 10 min a 5000 g e 25° C e lavadas duas vezes com solução 

de tampão fosfato sendo novamente adicionado 5 mM de D-glicose PBS e 

adicionadas de 5 mM de D-glucose, segundo modificações no método  sugerido por 

May at al. (2003).  

Antes de realizar o estresse oxidante foram feitas imagens de células mortas 

por menadiona, tBOOH e H2O2 (todos 18 mM,  por 24 horas na solução de células 

com DO 0,5) e pelo calor (5 mL da solução de leveduras com D.O 0,5 em um tubo 
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de vidro foi exposta a uma chama por aproximadamente 3 minutos). O mesmo 

procedimento de marcação com CM-H2DCFDA foi aplicado e foram realizadas 

imagens das células por meio de microscópio de epifluorescência (Nikon Eclipse TE 

2000 Nikon, Tóquio, Japão) com câmera espectral Nuance CRI (filtros de excitação 

e emissão de 493 e 636 nm), utilizando luz branca seguida de nenhuma luz, para 

verificar a capacidade de fluorescência das células.   

Para o estresse oxidante, as células marcadas com a sonda foram 

submetidas à oxidação com H2O2 (10 mM), menadiona (0,4 mM) ou tBOOH (6 mM) 

para a seleção do melhor agente oxidante (o que promoveria a maior oxidação na 

célula). A fluorescência no meio intracelular das diferentes estirpes de leveduras foi 

quantificada (Excitação/Emissão: 485/535 nm) pelo leitor de placas (Beckman 

Coulter PARADIGM™), sendo realizadas 100 leituras a cada 5 minutos para se 

conhecer também a cinética de oxidação. 

Para realização da atividade antioxidante, os extratos de acerola verde e 

madura, bem como os antioxidantes sintéticos (BHA e BHT) e ácido ascórbico, 

foram avaliados em diferentes concentrações.  

 

4.2.5 Análises estatísticas  

Os ensaios foram realizados em delineamento inteiramente casualizado, em 

quintuplicata para os testes com cultivabilidade e em triplicata para os demais. Após 

a obtenção dos dados, quando necessário, realizou-se análise de variância 

(ANOVA) e teste de Tukey ao nível de 5% de confiança para avaliar possíveis 

diferenças entre as médias.   

 

4.3 Resultados e discussão  

4.3.1 Modelagem molecular do Ergosterol e Zimosterol 

Para elucidar o papel dos esteróis na prevenção da oxidação de fosfolipídios 

presentes na membrana celular é necessário considerar as possíveis reações entre 

esteróis e radicais livres (
∙
R), sendo  possíveis mecanismos de reação: 
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(1) Transferência do átomo de hidrogênio (TAH) 

  Esterol + 
.
R ⇌ [Esterol(-H)]

.
 +  HR 

(2) Transferência de elétrons (TE) 

  Esterol + 
.
R ⇌ [Esterol]

. +
 +  R

-
  

 

(3) Transferência de elétron seguida por transferência de próton (TE-PT) 

  Esterol + 
.
R ⇌ [Esterol]

. +
 +  R

-
 ⇌ [Esterol(-H)]

.
 +  HR 

(4) Formação de adutos radicalares (FAR) 

  Esterol + 
.
R ⇌ [Esterol-R]

.
  

Os mecanismos TAH e TE-PT levam à formação dos mesmos produtos 

finais. Contudo, o mecanismo TE-PT envolve um passo intermediário, que 

corresponde ao mecanismo TE, com a formação de um cátion radical a partir do 

esterol. O mecanismo FAR consiste na formação de uma ligação entre o radical e o 

esterol, permitindo a estabilização do radical. Em um estudo termodinâmico sobre 

ergosterol, foi demonstrado que seis vias de reação de acordo com o mecanismo 

FAR são possíveis, correspondendo à ligação do átomo de oxigênio do radical com 

qualquer um dos átomos de carbono (que possuem hibridação sp2) da molécula do 

esterol. Contudo, as energias livres de Gibbs das reações FAR foram encontradas 

como próximas de zero, o que significa que estas reações são desfavoráveis 

(MEDINA et al., 2016). Por isso, essas reações não foram consideradas neste 

estudo.   

Primeiramente buscou-se avaliar a estabilidade e a facilidade de 

desprotonação do zimosterol e ergosterol. A Tabela 2 apresenta as entalpias de 

formação e os valores de pKa obtidos pela metodologia PM6 para as moléculas de 

zimosterol e ergosterol e seus derivados e algumas propriedades eletrônicas 

calculadas pelo método DFT de B3LYP / 6-311G (2d, p). 
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Tabela 2 – PM6 e  B3LYP/6-311G(2d,p) propriedades para as espécies possíveis de  ERG e  ZIM  

 ERG ERG CR ERG RAD ZIM ZIM CR ZIM RAD 

∆H (KJ/Mol) -374,88 +330,61 -167,28 -461,44 +324,25 -254,39 

PKA 15,44 13,35 - 16,04 15,80 - 

GAP 

(HOMO-LUMO) (eV) 
9,07 - - 10,3 - - 

B3LYP Dipolo (Debye) 1,45 14,49 4,43 1,76 7,05 3,02 

ERG=ergosterol, ZIM= zimosterol, ERG-CR= ergosterol cátion radical, ZIM-RC= zimosterol cátion 

radical, ERG-RAD= ergosterol radical, ZIM-RAD, zimosterol radical 

 

Os cálculos semi-empíricos são parametrizados para estimar como as 

entalpias refletem a estabilidades das moléculas (ΔH mais negativas, moléculas 

mais estáveis) e propriedades eletrônicas de espécies similares. Os dados na 

Tabela 2 indicam que os cátions radicais são intermediários de alta energia, mas 

poderiam favorecer a formação de radicais livres em interfaces aquosas. Para isso, 

seus orbitais SOMO garantiriam a diminuição de energia quando HOMO perdesse 

um elétron. Esta transferência eletrônica, por sua vez, favoreceria a transferência do 

próton. Como os valores de pKa estimados para os cátions radicais são mais baixos 

do que as espécies neutras e mais próximo do da água, (pKw = 14), sua 

desprotonação eletroquímica é possível porque converte os cátions radicais em 

radicais livres, o que seria mais estável como indicado pela entalpia de formação. 

Como os cátions radicais são muito instáveis (devido ao seu ΔH positivo ou 

menor que as outras espécies), a desprotonação eletroquímica é possível porque 

converte os radicais em radicais livres diretamente, o que seria mais estável, como 

também indicado pela entalpia. Os resultados com B3LYP Dipolo (Debye) podem 

sugerir que após a oxidação estes esteróis podem mover-se na membrana celular 

devido às suas diferenças de polaridade, o que também favoreceria sua 

desprotonação, indicando um mecanismo mais favorável TE-PT em um meio apolar, 

como simulado neste trabalho. 

As densidades de spin dos cátions radicais são apresentadas na Figura 1. 

Apenas os valores acima de 0,1 foram mostrados, os quais indicam os átomos de 

carbonos mais susceptíveis a acoplamentos radicalares e subsequente rearranjo e 

desprotonação.  
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Os resultados estão de acordo com a literatura (ŠKORŇA et al., 2014), em 

que pode-se observar que os átomos de oxigênio não são susceptíveis a 

desprotonação. As energias de dissociação homolítica C-H e O-H foram 

detalhadamente investigadas para o ergosterol por Medina et al. (2016). O ZIM não 

possui estas ligações conjugadas e tende a se oxidar com mais facilidade nos 

carbonos sp2, localizados na cadeia esteroidal. Estes resultados são importantes 

para indicar o sítio reativo das moléculas e onde as reações são mais prováveis de 

ocorrer.  
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Figura 1. Densidade de spin dos cátions radicais do ergosterol (esquerda) e do zimosterol  (direita) 

calculados com  B3LYP-6-311G(2d,p). 

 

Como observado pelos resultados da Tabela 2, ambas as espécies podem 

formar radicais livres por desprotonação eletroquímica, podendo atuar como 

antioxidante na neutralização de espécies radicais por acoplamento. Esses dados 

são ainda reforçados pelo fato de que o orbital SOMO para ERG está amplamente 

distribuído sobre o esqueleto poliinsaturado (como pode ser observado em imagens 

SOMO FMO - Figura 2), com uma característica mais ligante do que o orbital SOMO 
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equivalente de ZIM, que possui características ligantes apenas nas ligações duplas, 

o que indica uma maior estabilidade do radical livre para o ERG. 

 

 

 

Ergosterol Zimosterol 

Figura 2 – Orbitais moleculares de fronteira (FMO) SOMO para ergosterol e zimosterol  

 

As características observadas na modelagem da oxidação destes esteroides 

indicam que não apenas o ERG, mas também o ZIM em menor escala, podem atuar 

como antioxidantes por meio do mecanismo TE-PT. Para isto cátions radicais 

facilitariam a desprotonação e solubilização de radicais neutros no meio apolar. Tais 

resultados podem ajudar não só a entender melhor os mecanismos da atividade 

antioxidante destes esteróis, mas também a fazer inferências sobre a função destas 

moléculas em organismos vivos, como no caso da S. cerevisiae. 

 

4.3.2 Atividade antioxidante por cultivabilidade  

A cultivabilidade celular é o parâmetro utilizado para se referir à capacidade 

da célula em crescer em meio sólido, sendo afetada por diversas condições de 

estresse (como o oxidante), não sendo necessariamente associada à viabilidade 

celular (atividade metabólica e integridade da membrana) (GABIER et al., 2005).  

A Figura 3 apresenta a os resultados de cultivabilidade (Log UFC.mL-1) das 

diferentes estirpes de S. cerevisiae (WT e erg6Δ) na presença de extratos de 
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acerola verde e madura e dos antioxidantes sintéticos (BHA e BHT) em diferentes 

concentrações. 
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Figura 3 – Log UFC.mL
-1 

para as estirpes de S. cerevisiae expostas em diferentes concentrações de 

extratos de acerola verde e madura e antioxidante sintéticos  

*50, 200, 500, 1000 (concentração em mg.L
-1
);  WT= S. cerevisiae selvagem ;  Δ6= S. cerevisiae erg6Δ; C= controle (sem 

extrato ou antioxidantes); V= Acerola verde ; M= Acerola madura  
**Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade  

 

Como é possível observar, todas as concentrações utilizadas dos extratos 

de acerola verde e madura, além do antioxidante sintético BHT, não alteraram a 

cultivabilidade celular das estirpes de S. cerevisiae, com resultados similares aos 

das amostras controle (sem adição de antioxidante). Por outro lado, o antioxidante 

BHA diminuiu significativamente (p<0,05) a cultivabilidade de ambas as estirpes 

desde a concentração mais baixa (50 mg.L-1). Nessa concentração, a  estirpe erg6Δ, 

mais sensível a este antioxidante sintético, apresentou um menor valor (6,80) em 
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comparação com a WT (7,28). Esta deficiência é devido à falta da enzima 

produzindo zimosterol e colesta-5,7,24-trienol em vez de ergosterol (MUNN et al., 

1999).  

Guillou et al. (2013) encontraram uma redução de 1,5 Log quando aplicaram 

uma corrente elétrica direta de 0,5 A durante 3 horas em células de leveduras em 

solução de tampão fosfato. Os autores relatam mecanismos que as leveduras 

possam apresentar para não haverem encontrado uma diferença significante na 

cultivabilidade após a aplicação de um tratamento conhecidamente eficaz, o que 

pode sugerir uma alta resistência desses microrganismos. Tais resultados 

evidenciam o efeito do BHA nas estirpes estudadas, uma vez que em concentrações 

de 200, 500 e 1000 mg.L-1 não houve  crescimento de colônias, o que indica a forte 

capacidade deste antioxidante em alterar a cultivabilidade das células nessas 

condições. 

Para avaliar a atividade antioxidante, as estirpes de Saccharomyces 

cerevisiae foram expostas ao estresse oxidante com menadiona e tBOOH, e os 

extratos de acerola verde e madura, bem como os antioxidantes sintéticos  foram 

adicionados nas diferentes concentrações estudadas. Como visto no capítulo 

anterior, o ácido ascórbico é o principal constituinte dos extratos de acerola em 

termos quantitativos, por isso também foi avaliada a atividade antioxidante do ácido 

ascórbico nas mesmas concentrações do extrato de acerola. 

A Figura 4 apresenta os resultados obtidos para a atividade antioxidante 

utilizando a menadiona e a estirpe WT de S. cerevisiae com diferentes 

concentrações do extrato de acerola verde e madura e dos antioxidantes sintéticos.  
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Figura 4 – Atividade antioxidante (Log UFC.mL
-1

) dos extratos de acerola verde e madura e dos 

antioxidantes sintéticos para S. cerevisiae WT exposta a menadiona (0,4 mM). 

*50, 200, 500, 1000 (concentração em mg.L
-1
);  WT= S. cerevisiae selvagem; C= controle (sem extrato ou antioxidantes); WT-

Me= Células somente com a Menadiona (0,4mM) V= Acerola verde ; M= Acerola madura, AA= ácido ascórbico  

**Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
 

Nota-se que todas as concentrações dos extratos de acerola verde e madura 

e do ácido ascórbico apresentaram atividade antioxidante, uma vez que todos os 

resultados foram maiores (p<0,05) que os da amostra que apresentava somente o 

agente oxidante (WT-Me), não havendo diferença entre as concentrações de 500 e 

1000 mg.L-1 em todos os tratamentos contendo estes antioxidantes.  

Os resultados ainda demonstram que o BHT não apresentou atividade 

antioxidante, uma vez que não houve diferença entre o tratamento WT-Me. O BHA 

apresentou resultados pró-oxidantes, pois  mesmo na concentração de 50 mg.L-1 os 

resultados foram significativamente menores do que o controle e amostra sem o 

agente oxidante. Os resultados também indicam que não houve cultivabilidade 

celular a 200, 500 e 1000 mg.L-1. 

Na Figura 5 são apresentados os resultados obtidos para a atividade 

antioxidante medida por cultivabilidade para os extratos de acerola verde e madura, 

bem como para os antioxidantes sintéticos, para a estirpe erg6Δ de S. cerevisiae. 
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 Figura 5 – Atividade antioxidante (LogUFC.mL
-1

) dos extratos de acerola verde e madura e dos 

antioxidantes sintéticos para S. cerevisiae erg6Δ exposta a menadiona (0,4 mM). 

*50, 200, 500, 1000 (concentração em mg.L
-1
);  Δ6= S. cerevisiae erg6Δ; C= controle (sem extrato ou antioxidantes); Δ6-Me= 

Células somente com a Menadiona (0,4mM);  V= Acerola verde ; M= Acerola madura, AA= ácido ascórbico 

**Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

 

Primeiramente nota-se a menor resistência da estirpe erg6Δ à oxidação 

quando comparada a WT, uma vez que a amostra Δ6-Me apresentou resultados 

menores quando comparado ao tratamento WT-Me. Todos os tratamentos contendo 

os extratos de acerola verde e madura apresentaram atividade antioxidante, com 

resultados maiores do que o tratamento contendo o oxidante (Δ6-Me). Para esta 

estirpe os resultados obtidos com os extratos de acerola se mostraram superiores 

aos encontrados para o ácido ascórbico e a acerola madura apresentou melhores 

resultados a 1000 mg.L-1. 

Os tratamentos contendo BHT também apresentaram atividade antioxidante 

em todas as concentrações estudadas, embora em níveis menores quando 

comparada aos extratos de acerola. O BHA mostrou uma atividade pró-oxidante na 

concentração de 50 mg.L-1  e as células de S. cerevisiae não formaram colônias 

quando expostas às dosagens de  200, 500 e 1000 mg.L-1 

Os resultados evidenciam que a atividade antioxidante da acerola não é 

devida somente à alta concentração de ácido ascórbico, mas também à presença de 

outras moléculas, como os compostos fenólicos. A atividade antioxidante dessa fruta 

seria a resultante da interação química entre a mistura destes compostos, que 
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possuem uma proporção única e característica da acerola, o que a torna uma fruta 

singular neste contexto (HANAMURA et al., 2005; RIGHETTO et al., 2005). 

Os resultados obtidos para a atividade antioxidante dos extratos de acerola 

verde e madura e dos antioxidantes sintéticos para a cultivabilidade das diferentes 

estirpes de S. cerevisiae (WT e erg6Δ) frente ao oxidante tBOOH são apresentados 

nas Figuras 6 e 7.  

  

Figura 6 – Atividade antioxidante (LogUFC.mL
-1

) dos extratos de acerola verde e madura e dos 
antioxidantes sintéticos para S. cerevisiae WT exposta ao tBOOH (6 mM). 

*50, 200, 500, 1000 (concentração em mg.L
-1
);  WT= S. cerevisiae selvagem; C= controle (sem extrato ou antioxidantes); WT-

Tb= Células somente com o tBOOH (6mM) V= Acerola verde ; M= Acerola madura, AA= ácido ascórbico 

**Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade  
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Figura 7 – Atividade antioxidante (LogUFC.mL
-1

) dos extratos de acerola verde e madura e dos 

antioxidantes sintéticos para S. cerevisiae erg6Δ exposta ao tBOOH (6 mM). 

*50, 200, 500, 1000 (concentração em mg.L
-1
);  Δ6= S. cerevisiae erg6Δ; C= controle (sem extrato ou antioxidantes); Δ6-Me= 

Células somente com com o tBOOH (6mM);  V= Acerola verde ; M= Acerola madura, AA= ácido ascórbico 

**Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade  

 

Inicialmente pode-se destacar a diferença da sensibilidade das estirpes de  

S. cerevisiae ao tBOOH. A WT se mostrou mais resistente que a erg6Δ, uma vez 

que a diferença entre a cultivabilidade da amostra controle e da amostra o oxidante  

observada para a levedura selvagem foi de 0,7 LogUFC.mL-1 e para a estirpe 

geneticamente modificada foi de 1,97 LogUFC.mL-1. Tal resultado pode justificar a 

atividade do ergosterol presente na membrana da estirpe WT com relação a sua 

ausência na erg6Δ, já que como explanado anteriormente, o tBOOH é um agente 

oxidante de membrana. 

Com relação à atividade antioxidante, ela foi mais dependente da 

concentração quando a menadiona foi o agente oxidante, sendo que a maior 

proteção antioxidante foi observada para a dose de 1000 mg.L-1 dos extratos de 

acerola verde, madura e do ácido ascórbico. Essa observação pode levar à 

suposição de que  o ácido ascórbico é a molécula com maior influência frente ao 

tBOOH, já que os resultados do extrato de acerola verde foram melhores do que o 

da madura, e como visto no capítulo anterior, este possui quase o dobro de ácido 

ascórbico. Além disso, os resultados de observados para o extrato de acerola verde 
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não foram diferentes dos observados com as mesmas concentrações do ácido 

ascórbico.  

As respostas de atividade antioxidante na presença do tBOOH foram 

inferiores quando comparadas com a presença de menadiona. Não houve diferença 

entre o controle e amostras adicionadas de 200 mg.L-1 de extrato de acerola verde 

ou madura na presença de menadiona, enquanto que, na presença do tBOOH, as 

únicas amostras que diferiram positivamente do controle foram as adicionadas de  

1000mg.L-1  de extrato de acerola verde ou de ácido ascórbico. Estes resultados 

podem ser explicados pelas diferentes interações e reações que ocorrem entre as 

moléculas com capacidade redutora e os radicais, os quais podem ser produzidos 

por uma diversidade de agentes oxidantes, com diferentes funções químicas e 

biológicas, o que culmina em uma maior especificidade de certos antioxidantes em 

determinadas regiões celulares (FRIO et al., 2007; RODRIGO et al., 2007). 

O antioxidante sintético BHT não apresentou atividade antioxidante nas 

concentrações estudadas para ambas as estirpes frente o tBOOH. O BHA 

apresentou atividade pró-oxidante mesmo na concentração de 50 mg.L-1  e nenhuma 

colônia observada a partir de 200 mg.L-1, o que mais uma vez destaca o efeito 

negativo deste antioxidante sintético na cultivabilidade celular das diferentes estirpes 

de S. cerevisiae. 

Para o estudo sobre a cinética de oxidação com os extratos de acerola verde 

e madura e os diferentes oxidantes, foram escolhidas as concentrações de 500 

mg.L-1 para menadiona (0,4 mM) e 1000 mg.L-1  para o tBOOH (6 mM). Porém antes 

de realizar o estudo, ambas as estirpes de S. cerevisiae (WT e erg6Δ) foram 

colocadas em contato com os extratos de acerola verde e madura (1000 mg.L-1), 

para avaliar se estes podiam interferir na cultivabilidade celular nas mesmas 

condições de estudo que as células são expostas aos agentes. A Figura 8 mostra os 

resultados obtidos.  
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Figura 8 – LogUFC.mL
-1

 das estirpes WT e erg6Δ S. cerevisiae em contato com os extratos de 

acerola verde e madura 

*1000 (concentração em mg.L
-1
); V= Acerola verde ; M= Acerola madura 

 

Foi possível observar que os extratos de acerola verde e madura não 

alteraram a cultivabilidade das estirpes WT e erg6Δ de S. cerevisiae em até 6 horas 

de contato com as células. Tais resultados complementam os obtidos com a 

cultivabilidade das células adicionadas dos extratos, comprovando a inocuidade dos 

extratos de acerola verde e madura perante a capacidade de formar colônias das 

células de levedura.  

O estudo do comportamento da atividade antioxidante com as células 

induzidas ao estresse pela menadiona ao longo do tempo foi realizado com os 

extratos de acerola verde e madura na concentração de 500 mg.L-1  durante 1, 3, 5 e 

7 horas. Os resultados obtidos com a estirpe WT são apresentados na Figura 9.  
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Figura 9 – Atividade antioxidante (LogUFC.mL
-1

) dos extratos de acerola verde e madura para S. 

cerevisiae WT exposta a Menadiona (0,4 mM) em diferentes tempos 

500 (concentração em mg.L
-1
); V= Acerola verde ; M= Acerola madura 

  

A atividade antioxidante dos extratos de acerola foi mais expressiva após a 

primeira hora para a estirpe selvagem, que manteve sua cultivabilidade por até 5 

horas de exposição à menadiona enquanto a amostra controle, contendo somente o 

oxidante, manteve-se por 3 horas. Não foram observadas diferenças entre o extrato 

da acerola verde e madura com a utilização deste oxidante.  

O efeito letal da menadiona para as células de S. cerevisiae foi relatado por 

Zadziliski (et al.,1998). Ao expor as células de levedura a 0,5 mM, os autores 

observaram uma diminuição da concentração total de glutationa (antioxidante 

endógeno) no meio intracelular, a formação do conjugado menadiona S-glutationa e 

a exportação deste a partir das células, o que levou à diminuição da resistência das 

células as reações oxidativas. Isto pode explicar a sensibilidade das células, mesmo 

as selvagens, a esse oxidante, uma vez que estas são mais resistentes à oxidação 

devido à presença de antioxidante na membrana celular e não no meio intracelular, 

tornando-as sensíveis.  

Na figura 10 são apresentados os resultados obtidos para a atividade 

antioxidante dos extratos de acerola verde e madura frente à menadiona para a 

estirpe erg6Δ de Saccharomyces cerevisiae ao longo do tempo.  
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Figura 10 – Atividade antioxidante (LogUFC.mL
-1

) dos extratos de acerola verde e madura para S. 

cerevisiae erg6Δ exposta a Menadiona (0,4 mM) em diferentes tempos 

500 (concentração em mg.L
-1
); V= Acerola verde ; M= Acerola madura 

 

A estirpe erg6Δ mostrou-se menos resistente à oxidação pela menadiona 

quando comparada à levedura selvagem, já que a diferença da diminuição no 

número de colônias foi maior desde a primeira hora do ensaio. Observou-se a 

formação de colônias somente  até 3 horas de exposição ao agente oxidante, 

mesmo na presença dos extratos de acerola. Os extratos de acerola verde e madura 

apresentaram o mesmo comportamento ao longo do tempo e foram capazes de 

manter a cultivabilidade celular por duas horas a mais quando comparado com o 

controle (contendo somente a menadiona).  

Para estudar a atividade antioxidante dos extratos de acerola com relação 

ao tempo sobre ambas as linhagens da Saccharomyces cerevisiae frente ao tBOOH, 

foi utilizada a concentração de 1000 mg.L-1. A cultivabilidade foi medida em 0, 2, 4, 6 

e 8 horas para a levedura selvagem e geneticamente modificada, os resultados são 

apresentados nas Figuras 11 e 12.  
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Figura 11 – Atividade antioxidante (LogUFC.mL
-1

) dos extratos de acerola verde e madura para S. 

cerevisiae WT exposta ao tBOOH (6 mM) em diferentes tempos 

1000 (concentração em mg.L
-1
); V= Acerola verde ; M= Acerola madura 

 

 

Figura 12 – Atividade antioxidante (LogUFC.mL
-1

) dos extratos de acerola verde e madura para S. 

cerevisiae erg6Δ exposta ao tBOOH (6 mM) em diferentes tempos 

1000 (concentração em mg.L
-1
); V= Acerola verde ; M= Acerola madura 
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É evidente a maior resistência das células expostas ao tBOOH em 

comparação com a exposição à menadiona, já que houve a formação de colônias 

em até 6 horas para WT e 4 horas para erg6Δ. Este resultado dá suporte aos 

estudos de química molecular realizados neste trabalho, uma vez que foram 

previstas atividades antioxidantes em diferentes níveis para as duas moléculas 

(ERG e ZIM). O tBOOH é um oxidante que atua na membrana celular, onde estão os 

esteróis, o que pode explicar a maior resistência das células ao tBOOH, e em maior 

grau para WT.  

A atividade antioxidante dos extratos de acerola verde e madura foi maior 

para o estresse oxidante causado pela menadiona, já que, mesmo ao longo do 

tempo, não foram observadas diferenças na cultivabilidade com relação à amostra 

controle.   

Ao estudar o efeito antioxidante da trealose em Saccharomyces cerevisiae, 

Herdeiro et al. (2006) também encontraram um maior efeito antioxidante, expresso 

em cultivabilidade, quando estas as células foram expostas à menadiona. Os 

autores justificaram essa diferença da atividade antioxidante devido aos diferentes 

tipos de estresse oxidativo a que as células são submetidas e à interação dos 

antioxidantes com os radicais formados.  

Martínez-Garay et al. (2016), ao estudarem a resposta de 123 linhagens de 

leveduras a diferentes concentrações de ferro em condições oxidativas, observaram 

que estas as células foram mais sensíveis à menadiona e ao peróxido de hidrogênio 

que ao tBOOH em ensaios utilizando a cultivabilidade como resposta. Foram 

descartadas relação entre os mecanismos de defesa antioxidante das células com a 

absorção de ferro. Os autores também destacaram a importância de se utilizar a 

levedura como microrganismo eucariótico modelo para diversos estudos com 

importância prática mesmo em humanos, que neste caso foi a anemia ferropriva.  

 

4.3.1 Avaliação da atividade antioxidante em nível de membrana celular 

A citometria de fluxo é uma técnica usada frequentemente para coletar 

informações quantitativas sobre grupos de células específicas em determinadas 

regiões, tais como DNA, membrana ou outras organelas intracelulares. Esta pode 

ser utilizada para quantificar o dano causado nas células por substâncias químicas, 
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mutações genéticas ou diversas condições ambientais (GEORGAKOUDI et al., 

2004). 

Neste estudo utilizou-se a citometria de fluxo para avaliação dos danos 

causados pelos oxidantes e do efeito protetor dos extratos de acerola na membrana 

das cepas de S. cerevisiae (WT e erg6Δ). O iodeto de propídio (PI), utilizado como 

marcador químico é um corante fluorescente essencialmente excluído por células 

vivas, mas que pode entrar rapidamente nelas quando existe algum dano no nível da 

membrana, tornando-o fluorescente (DYER et al., 1983). 

Foi realizado um teste com a menadiona utilizando o IP como marcador para 

distinguir as células alteradas das não alteradas (expostas a 1,2 mM de menadiona 

por 24 horas) como mostrado na Figura 13.  

 

Figura 13 – Diagramas obtidos por citometria de fluxo para células alteradas e não alteradas de S. 
cerevisiae WT 

 
Como pode ser observado, o diagrama obtido para as células não alteradas 

apresenta um espectro bem definido, com 100% das células localizadas no primeiro 

quadrante. Já as células supostamente mortas pela alta concentração de menadiona 

durante um longo período de tempo não apresentou essa separação definida, com 

42,8% das células localizadas no primeiro quadrante e 56,4% no segundo quadrante 

(P1), em que se encontram as células com a membrana alterada. A estirpe mutante 

mostrou um resultado semelhante. É possível notar que o método com este 

marcador não foi eficiente para a menadiona, uma vez que não foi possível distinguir 

células mortas das células vivas, o que impossibilita a comparação nos ensaios 

realizados neste experimento, por isso, a menadiona não foi selecionada para as 

análises subsequentes com os antioxidantes. 
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Os resultados obtidos para os controles das alterações de células expostas 

ao tBOOH para ambas as estirpes de levedura foram diferentes, como apresentado 

na Figura 14. 

 

 

Figura 14 – Diagramas obtidos por citometria de fluxo para células vivas e alteradas de S. cerevisiae 
WT e erg6Δ 

 

É possível observar que, diferentemente dos resultados obtidos com uso da 

menadiona, os diagramas obtidos com o tBOOH apresentam distribuições bem bem 

definidas nos quadrantes, sendo o quadrante 1 para as células com a membrana 

inalterada, em que a porcentagem chegou a 100%, e o quadrante P1 para as células 

com a membrana alterada, chegando a 99,5% para WT e erg6Δ. 

Estes resultados são importantes em dois sentidos: primeiro para reafirmar o 

mecanismo principal de atuação da menadiona e tBOOH, dado que o IP é um 

marcador utilizado principalmente para avaliar danos ocasionado à membrana. A 

menadiona é um oxidante que atua sobretudo no meio intracelular, o que de fato 

impossibilitou a utilização desse método para avaliar os seus danos. O outro fato 

importante é que estes resultados confirmam o termo viable but nonculturable 

(VBNC), descrito pela primeira vez por Xu et al. (1982) para Escherichia coli e Vibrio 

cholerae. O termo define a perda da capacidade de crescimento de microrganismos 



100 

 

nos meios de cultura devido à exposição ao estresse ambiental, podendo ser 

resultado de uma estratégia dos organismos para resistir a condições ambientais 

adversas, ou seja, elas podem apresentar viabilidade, mas entram em um estado 

não cultivável. 

 Isso foi observado nos estudos de estresse oxidativo realizados com a 

menadiona, já que nos ensaios com a cultivabilidade as células foram capazes de 

formar colônias somente em até uma hora de exposição ao agente oxidante em 

ambas as estirpes. Porém, os resultados de citometria de fluxo  usando o IP como 

sonda mostraram que mesmo após 24 horas de exposição em uma concentração 3 

vezes mais alta, 42,8% das células apresentaram a membrana intacta.  

Antes de realizar o ensaio para avaliar a atividade antioxidante, os extratos 

de acerola verde e madura e os antioxidantes sintéticos BHA e BHT e ácido 

ascórbico foram adicionados nas células de leveduras WT e erg6Δ para 

determinação do efeito destes sobre a membrana celular sem nenhum tipo de 

estresse oxidante. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 3, expressos 

em porcentagem de células com a membrana intacta.  
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Tabela 3 – Porcentagem (%) de células com a membrana intacta de S. cerevisiae (erg6Δ e WT) 

expostas aos antioxidantes sintéticos (BHA, BHT e ácido ascórbico) e aos extratos de acerola madura 

e verde 

Concentração/  % de células com a membrana intacta 

Tratamentos 0 50 200 500 

WT-C 100 ±0,0 - - - 

AM-WT - 99,3 ±0,8 99,6 ±0,7 99,6 ±0,5 

AV-WT - 99,0 ±0,9 98,7 ±0,3 97,5 ±0,7 

BHT-WT - 99,8 ±0,7 99,8 ±0,4 99,1 ±0,5 

BHA-WT - 96,8 ±0,8 87,9 ±1,2 0,0 ±0,0 

AA-WT - 98,9 ±0,2 99,0 ±0,5 97,4 ±0,8 

Δ6-C 99,4±0,2 - - - 

AM-Δ6 - 98,5 ±0,6 97,2 ±0,6 98,7 ±0,9 

AV-Δ6 - 98,1 ±0,8 94,6 ±0,9 95,4 ±1,8 

BHT-Δ6 - 97,6 ±0,8 95,5 ±1,1 93,4 ±0,9 

BHA-Δ6 - 91,9 ±0,2 67,9 ±1,3 0.0 ±0,0 

AA-Δ6 - 97,8 ±0,5 94,3 ±0,8 93,3 ±0,9 

*50, 200, 500 (concentração em  mg.L
-1

);  WT= S. cerevisiae selvagem;  Δ6=  S. cerevisiae erg6Δ; 

C= controle (sem adição de antioxidantes);  AM= acerola madura ; AV= acerola verde, AA= ácido 

ascórbico 

 

Como é possível observar, os extratos de acerola verde e madura, além dos 

antioxidantes sintéticos ácido ascórbico e BHT, não provocaram mudanças na 

parede celular das células WT. A estirpe mutante erg6Δ mostrou-se mais sensível 

com relação à presença dos extratos, levando a variações de até 6% nas 

concentrações de 500 mg.L-1.  

Um fato importante observado foi que o extrato de acerola verde apresentou 

um comportamento semelhante ao ácido ascórbico, já que com o aumento da sua 

concentração as células se mostraram mais sensíveis, de forma mais evidente com 

a célula mutante. Isso reitera a similaridade do mecanismo de ação deste extrato,  

que contém altas concentrações de ácido ascórbico, um ácido orgânico fraco capaz 
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de atravessar a membrana celular em sua forma protonada,  causando alterações 

quando adicionado em altas concentrações. O mesmo ocorre com o ácido acético, 

que também foi capaz de permeabilizar e despolarizar a membrana de 

Saccharomyces carlsbergensis quando adicionado em concentrações elevadas 

(FREITAS, 2011). 

O BHA em concentrações de 200 mg.L-1  reduziu a porcentagem de células 

com a membrana intacta em 12,1% para WT e 31,4% para erg6Δ. Considerando-se 

os resultados de cultivabilidade, foi observado que em concentrações a partir de 200 

mg.L-1 as células não foram capazes de formar colônias e mesmo com 50 mg.L-1  

houve reduções significativas com relação ao controle.  Tal observação indica que o 

mecanismo de ação pelo qual o BHA interfere na célula pode estar ligado ao meio 

intracelular e não necessariamente aos  danos na membrana.  

Alguns trabalhos realizados com animais experimentais relatam o efeito 

invasivo do BHA e seus isômeros em células, e o que poderia estar relacionado com 

um possível efeito cancerígeno (GAUNT et al.,1965; SEALl et al., 1969). Sporn e 

Dina (1968) observaram que fígados de ratos alimentados com 0,1-1,0% BHA 

apresentaram aumento no consumo de oxigênio alteração na fosforilação oxidativa, 

o que indicaria um possível efeito oxidativo deste antioxidante sintético. 

Na Tabela 4 são apresentados os resultados das atividades antioxidante dos 

extratos de acerola verde e madura e dos antioxidantes sintéticos (BHA, BHT e 

ácido ascórbico) nas estirpes de S. cerevisiae (WT e erg6Δ) expostas ao estresse 

oxidante com tBOOH, avaliadas quanto a integridade da membrana.  



103 

 

Tabela 4 – Porcentagem (%) de células com membranas intactas de S. cerevisiae (erg6Δ e WT) 

expostas aos antioxidantes sintéticos (BHA, BHT e ácido ascórbico), extratos de acerola madura e 

verde e tBOOH (18 mM). 

Concentração/  % de células com a membrana intacta 

Tratamentos 0 50 200 500 

WT-C 100 ±0,0 - - - 

WT-Tb 98,9 ±0,5 - - - 

AM-WT - 95,4 ±1,1 92,4 ±1,9 92,1 ±1,2 

AV-WT - 92,0 ±0,9 90,7 ±1,2 89,3 ±1,5 

BHT-WT - 94,3 ±0,5 83,2 ±0,8 82,3 ±0,7 

BHA-WT - 94,2 ±0,7 0,0 ±0,0 0,0 ±0,0 

AA-WT  92,3 ±0,9 91,2 ±1,3 88,9 ±1,1 

Δ6-C 99,3 ±0,3 - - - 

Δ6-Tb 28,6 ±0,9 - - - 

AM-Δ6 - 28,9 ±1,0 26,3 ±0,8 25,6 ±0,7 

AV-Δ6 - 28,1 ±0,8 26,9 ±1,1 23,9 ±0,4 

BHT-Δ6 - 27,1 ±1,3 26,7 ±0,9 24,8 ±0,8 

BHA-Δ6 - 27,6 ±0,4 0,0 ±0,0 0,0 ±0,0 

AA-Δ6 - 28,2 ±0,5 27,9 ±0,5 24,1 ±1,0 

*50, 200, 500 (concentração em  mg.L
-1

 );  WT= S. cerevisiae selvagem;  Δ6=  S. cerevisiae erg6Δ; 

C= controle (sem adição de antioxidantes);  AM= acerola madura ; AV= acerola verde, AA= ácido 

ascórbico; WT-tb= WT somente com tBOOH (18 mM) 

 

A estirpe erg6Δ foi mais sensível ao tBOOH do que a levedura WT, 

apresentando 71,2% de células com a membrana  alterada em relação a amostra 

controle, ao passo que a estirpe selvagem apresentou apenas 1,1% de células com 

alterações no nível da membrana plasmática. Estes resultados confirmam não 

apenas o mecanismo prioritário de oxidação do tBOOH, mas também a função 

antioxidante que o esteroide de membrana ergosterol desempenha na célula, já que 
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sua ausência (na levedura erg6Δ) diminuiu drasticamente a resistência à oxidação, 

corroborando os resultados obtidos nos ensaios de cultivabilidade.   

No trabalho de Dupont et al. (2011) os autores identificaram uma maior 

sensibilidade da estirpe mutante erg6Δ com a relação a WT expostas em condições 

oxidantes de crescimento. A sensibilidade foi atribuída a falta de ergosterol na 

membrana e acúmulo de zimoesterol. Também foi evidenciado que este esterol 

desempenha um papel fundamental na resistência mecânica e nas variações de 

pressões osmóticas ocorridas na membrana, sendo que a restauração do ergosterol 

nas células deficientes resultou em um reestabelecimento da resistência a diferentes 

pressões osmóticas. Essa maior susceptibilidade a danos na membrana da estirpe 

erg6Δ pode explicar a eficiência do método de marcação com IP e detecção com a 

citometria de fluxo utilizados nesse trabalho. 

O BHA foi capaz de alterar a membrana de 100% de ambas as estirpes nas 

concentrações de 200 e 500 mg.L-1, sendo mais atuante que o próprio agente 

oxidante. No entanto, ao contrário do teste anterior em que as células foram 

expostas somente aos antioxidantes, na concentração 200 mg.L-1  o BHA não 

alterou 100% das células, sendo tal fato observado somente a 500 mg.L-1.  Isto pode 

sugerir uma sinergia entre os dois reagentes.   

Com relação aos extratos de acerola verde, madura e os antioxidantes 

sintéticos BHT e ácido ascórbico, nenhum apresentou atividade antioxidante com 

relação às amostras controle. As células apresentaram-se mais sensíveis ao 

aumento da concentração destes antioxidantes, resultados que estão de acordo com 

os obtidos nos ensaios de cultivabilidade, indicando, portanto, que um possível 

mecanismo de atividade antioxidante dos extratos de acerola não estaria ligado à 

proteção contra danos ocorridos na membrana celular.  

Na literatura é difícil encontrar trabalhos similares que utilizaram células de 

levedura, IP e tBOOH para avaliar a atividade antioxidante de um determinado 

composto, e, como exposto anteriormente, cada fator pode alterar de forma 

significativa o resultado.  

Sung et al. (2009) analisaram o efeito protetor do extrato aquoso da planta 

Salicornia herbacea  no fibroblasto dérmico de humanos expostos a condições 

oxidantes com tBOOH utilizado citometria de fluxo com marcação com o IP. Os 

autores constataram que nas concentrações mais baixas estudadas (10 e 50 µg.mL-

1) não houve diferença com relação à amostra controle. Porém, a 100 e 500 µg.mL-1 
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foi observado um efeito protetor, mas em porcentagem menor do que as células que 

não sofreram o estresse oxidante. Diferentemente do presente estudo,  as células 

foram cultivadas em meio contendo os extratos e depois estas foram lavadas com 

solução tampão, sendo posteriormente utilizadas para o estresse, sugerindo que 

houve uma internalização dos compostos presentes no extrato aquoso da planta. 

   

4.3.2 Avaliação da atividade antioxidante em nível intracelular 

A utilização da sonda CM-H2DCFDA permite avaliar a oxidação intracelular 

através do aumento da fluorescência que ocorre nas células quando expostas a 

oxidação (MAY et al., 2003) . Através de microscopia de fluorescência foi possível 

realizar imagens (Figura 15) das células de levedura S. cerevisiae mortas com os 

agentes oxidantes químicos (H2O2, menadiona e tBOOH) e das células mortas com 

o fogo sendo ambas marcadas com CM-H2DCFDA.  

 

 

Figura 15 – Observação microscópica de S. cerevisiae morta por agentes oxidantes químicos (A) e 
pelo fogo (B) marcadas com  CM-H2DCFDA  com luza branca na esquerda e sem luz na direita 

 

As células mortas pelo fogo não apresentaram fluorescência mesmo após a 

marcação com CM-H2DCFDA. Os agentes químicos oxidantes testados 

apresentaram fluorescência, observada com uso das duas estirpes, o que mostra 

uma especificidade desta sonda para desordens oxidativas na célula, já que esta se 
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torna fluorescente após oxidação por espécies reativas de oxigênio (ERO) ocorridas 

no meio intracelular quando submetido a condições oxidantes (PAN et al., 2009). 

Para escolha do melhor agente oxidante, as células foram submetidas ao 

estresse oxidante com os reagentes H2O2, menadiona e tBOOH e a fluorescência foi 

determinada como demonstrado na Figura 16. 

 

    

 

Figura 16 – Intensidade da fluorescência para S. cerevisiae WT exposta a Menadiona (0,4 mM), 

tBOOH (6 Mm) e H2O2 (10 mM)  

*WT= S. cerevisiae selvagem;  Δ6=  S. cerevisiae erg6Δ 
 

 

A figura evidencia que as células expostas ao H2O2 foram as que 

apresentaram a maior fluorescência, ou seja, foram as que apresentaram maior grau 

de oxidação, seguidas pelas expostas à menadiona e tBOOH. Estes resultados 

confirmam a especificidade do tBOOH em causar danos preferencialmente na 

membrana celular e não no meio intracelular, já que a sonda CM-H2DCFDA é 

específica para reações de oxidação intracelular. Diante dos resultados somente o 

H2O2 foi escolhido para o estudo da atividade antioxidante, devido a sua eficiência 

em oxidar as células nestas condições de análise.  

Outro fator importante observado é que a estirpe WT apresentou uma 

sensibilidade ligeiramente maior do que a célula erg6Δ, não sendo tão diferente 
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quando comparado com os resultados obtidos com o tBOOH, o que também reforça 

a ideia de que de fato o ergosterol desempenha um papel importante como 

antioxidante ao nível de membrana, mas não necessariamente no meio intracelular.  

Para o estudo da atividade antioxidante foi escolhida a concentração de 500 

mg.L-1 dos extratos de acerola verde, madura, e dos antioxidantes sintéticos BHT e 

ácido ascórbico, já que estas foram concentrações que apresentaram bons 

resultados nos ensaios de cultivabilidade com a menadiona (que também é um 

oxidante intracelular). Já para o BHA a concentração de 50 mg.L-1 foi escolhida, uma 

vez que como visto em todos os ensaios anteriores, concentrações maiores 

apresentaram um efeito letal para as células.  

Os resultados obtidos para a atividade antioxidante (expressa em 

intensidade da fluorescência) dos extratos de acerola e dos antioxidantes sintéticos 

são apresentados nas Figuras 17 (S. cerevisiae WT) e 18 (S. cerevisiae erg6Δ). 

 

 

Figura 17 – Atividade antioxidante (Intensidade da fluorescência) dos extratos de acerola verde, 

madura para S. cerevisiae WT exposta a H2O2 (10 mM)  

*50, 500 (concentração em  mg.L
-1
 );  WT= S. cerevisiae selvagem;  AM= acerola madura ; AV= acerola verde, AA= ácido 

ascórbico  
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Figura 18– Atividade antioxidante (Intensidade da fluorescência) dos extratos de acerola verde, 

madura para S. cerevisiae erg6Δ exposta a H2O2 (10 mM) 

*50, 500 (concentração em  mg.L
-1
 );    Δ6=  S. cerevisiae erg6Δ;  AM= acerola madura ; AV= acerola verde, AA= ácido 

ascórbico   
 

As estirpes WT e erg6Δ de S. cerevisiae apresentaram cinéticas 

semelhantes em todas as condições utilizadas, incluindo a intensidade da 

fluorescência. O tempo mostrou-se como um fator importante de análise, já que as 

maiores diferenças foram observadas após 35 minutos.  

O BHA induziu a oxidação nas duas estirpes, sendo maior do que o oxidante 

aplicado, resultando em valores de fluorescência maiores que o dobro ao final do  

ensaio. Todos os outros antioxidantes testados apresentaram atividade antioxidante 

com relação à amostra contendo somente H2O2. O extrato de acerola madura 

demonstrou atividade antioxidante menor que o extrato de acerola verde. Dentre os 

sintéticos, o ácido ascórbico foi o que apresentou os melhores resultados, o que 

pode explicar também a eficiência da acerola verde (que possui maior concentração 

dessa molécula).  

Diante destes resultados outro ensaio foi realizado, utilizando uma 

concentração de 50 mg.L-1 para os extratos de acerola verde, madura e os 

antioxidantes sintéticos BHT e ácido ascórbico, visando identificar uma relação 

dose-resposta. Para o BHA a concentração de 25 mg.L-1 foi escolhida.  Os 
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resultados obtidos são apresentados nas Figuras 19 (S. cerevisiae WT) e 20 (S. 

cerevisiae erg6Δ). 

 

 

Figura 19 – Atividade antioxidante (Intensidade da fluorescência) dos extratos de acerola verde, 

madura para S. cerevisiae WT exposta a H2O2 (10 mM)  

*25, 50 (concentração em  mg.L
-1
 );  WT= S. cerevisiae selvagem;  AM= acerola madura ; AV= acerola verde, AA= ácido 

ascórbico  
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Figura 20– Atividade antioxidante (Intensidade da fluorescência) dos extratos de acerola verde, 

madura para S. cerevisiae erg6Δ exposta a H2O2 (10 mM) em diferentes tempos 

*25, 50 (concentração em  mg.L
-1
 );    Δ6=  S. cerevisiae  erg6Δ;  AM= acerola madura ; AV= acerola verde, AA= ácido 

ascórbico   
 

O BHA novamente apresentou efeito oxidante, mesmo em uma 

concentração mais baixa.  Estes resultados comprovam a maior especificidade deste 

antioxidante em atuar no nível intracelular levando a desordens metabólicas 

oxidativas. De qualquer forma estes dados são preocupantes, já que uma série de 

trabalhos tentam comparar a eficiência antioxidante de extratos de diversos vegetais 

com o próprio BHA em sistemas químicos in vitro, como observado nos estudos 

realizados por Antoniassi (2001), Murcia et al. (2001), Degaspari e Waszczynskyj 

(2004); Duarte-Almeida et al. (2006) e Bandyopadhyay et al. (2007). Porém, 

trabalhos que avaliam a relação destes antioxidantes e do próprio BHA com 

organismos buscando entender o seu mecanismo de ação são raros e/ou antigos. 

Como visto neste estudo, uma resposta em um sistema químico não 

necessariamente apresenta correlações positivas com sistemas in vivo mais 

complexos, já que em todas as análises feitas com os radicais livres (capítulo 3) a 

acerola verde apresentou valores significativamente maiores com relação à madura, 

e nos testes in vivo isso nem sempre foi observado.  

A concentração permitida de uso do BHA em produtos alimentícios e 

farmacêuticos varia de acordo com cada país e legislação específica, sempre 
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oscilando entre 100-200 mg.kg-1 (FENNEMA, 1996; ARAÚJO, 2008). Ainda que 

alguns trabalhos considerem o BHA potencialmente cancerígeno e deletério a saúde 

do consumidor (WOODS; SMITH 1961; MASUI et al.,1986), estudos mais atuais 

devem ser feitos e  mesmo as concentrações de uso reanalisadas, já que que como 

visto neste estudo mesmo na concentração de  25 mg.L-1 o BHA foi capaz de causar 

a oxidação intracelular maior do que a amostra contendo somente o peróxido de 

hidrogênio, além de alterar a membrana e interferir na cultivabilidade das células em 

concentrações maiores. 

Com relação aos extratos de acerola verde, madura e os antioxidantes 

sintéticos BHT e ácido ascórbico, novamente foi observada atividade antioxidante, 

ainda que menor quando comparado à concentração de 500 mg.L-1. Para a estirpe 

WT os extratos de acerola e o ácido ascórbico apresentaram comportamento muito 

semelhante ao longo do tempo. Já para erg6Δ, o extrato de acerola madura 

novamente demonstrou menor eficiência quando comparado ao extrato de acerola 

verde e o ácido ascórbico. O BHT apresentou o mesmo comportamento para ambas 

as estirpes possuindo a menor intensidade de fluorescência. 

Raspor et al. (2005) utilizaram S. cerevisiae como microrganismo modelo 

para avaliar a atividade antioxidante do análogo da vitamina E (Trolox) em condições 

semelhantes as deste estudo, com H2O2 como reagente oxidante e a sonda 

H2DCFDA. Os autores observaram que o Trolox foi capaz de reduzir a florescência 

ao longo do tempo com relação à amostra controle, sendo-lhe atribuído efeito 

antioxidante por dois motivos: acúmulo do próprio Trolox pelas células e estímulo 

desta molécula a atividade das enzimas GPx e SOD, sendo estas responsáveis pela 

degradação de espécies oxidantes no meio intracelular.   

No estudo realizado por Jamnik et al. (2007) foi proposto um efeito 

antioxidante para geleia real em condições similares a deste trabalho. No entanto, 

não foi induzida uma condição de estresse oxidativo, sendo as células de leveduras 

avaliadas somente sob efeito das reações oxidativas do seu próprio metabolismo. 

Isto mostra as diversas aplicações desta técnica e a eficiência da Saccharomyces 

cerevisiae como um microrganismo modelo para avaliação da atividade antioxidante 

de diversas amostras.  
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4.4 Conclusão 

Neste trabalho foi realizado um estudo detalhado das estirpes WT e erg6Δ 

de Saccharomyces cerevisiae e seu uso como microrganismo modelo para análise 

da atividade antioxidante em diferentes condições de estresse e métodos de análise.  

Através da química computacional foi possível realizar estudos inovadores 

com ergosterol e zimosterol, prevendo a atividade e o mecanismo de ação 

antioxidante destes esteróis de membrana. As estirpes de Saccharomyces 

cerevisiae responderam ao estresse oxidante de maneiras diferentes. A estirpe 

erg6Δ foi mais sensível em todas as condições oxidantes utilizadas, o que explica a 

função antioxidante que ergosterol desempenha na membrana destas células.  

Os extratos de acerola verde e madura apresentaram atividade antioxidante 

e não mostraram efeito deletério às células, por meio de mecanismo de ação ligado 

à oxidação intracelular. O BHA mostrou alterar o metabolismo das células e induzir a 

oxidação em todas as concentrações estudadas, sendo que seu mecanismo de ação 

parece estar relacionado essencialmente com reações intracelulares.  
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5 EFEITO DA MICROENCAPSULAÇÃO DE EXTRATO DE ACEROLA SOBRE A  

COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

 

Resumo  

A microencapsulação é uma técnica com várias aplicações na indústria de 
alimentos e farmacêutica, sendo destacada a sua utilização para preservar amostras 
de interesse, além de facilitar seu transporte e armazenamento. O objetivo deste 
capítulo foi avaliar o efeito da microencapsulação por spray drying sobre a 
composição química de extratos aquosos de frutos verdes e maduros de acerola, 
utilizando goma arábica como agente encapsulante. A atividade de água, poder 
redutor, atividade antioxidante (TEAC-DPPH, TEAC-ABTS), além do teor de ácido 
ascórbico e ácido ferúlico foram determinados nas amostras antes e após a 
microencpsulação. Os extratos provenientes das duas fontes apresentaram 
atividade de água que os caracterizam como seguros em relação ao crescimento de 
microrganismos. O processo afetou negativamente todos os parâmetros analisados  
nas amostras provenientes de acerola madura, principalmente pela diminuição da 
concentração de ácido ascórbico. A composição dos extratos de acerola verde não 
sofreu alteração significativa após o processo de encapsulamento. Os extratos 
microencapsulados podem ser considerados fonte de ácido ascórbico e compostos 
fenólicos para aplicação na área de alimentos, dada a possibilidade de produção em 
escala industrial após os ajustes convencionais da fase de scale up.  
 
Palavras-chave: Goma arábica; Spray drying; Ácido ascórbico 

 

Abstract 

Microencapsulation is a technique with several applications in the food and 
pharmaceutical industry, presenting advantages for storage and preserving 
interesting compounds during shelf life. The objective of this study was to evaluate 
the effect of microencapsulation by spray drying on the chemical composition of 
aqueous extracts obtained from green and ripe acerola fruits using Arabic gum as 
encapsulating agent. Water activity, reducing power, TEAC-DPPH and TEAC-ABTS 
antioxidant activity, as well as  ascorbic acid and ferulic acid contents were 
determinied in the extracts and encapsulated products. Encapsulated extracts 
presented water activity values that characterizes them as safe regarding 
microorganism contamination. The spray drying process affected negatively all the 
chemical parameters analyzed in producr resulting from ripe acerola fruits, mainly 
due to the drastic reduction of the ascorbic acid content. However, the composition of 
product resulting from unripe acerola extract did not change significantly. Both 
extracts are potential source of ascorbic acid and phenolic compounds for industrial  
production and food application after a conventional scale up step. 

Keywords: Arabic gum; Spray drying; Ascorbic acid 
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5.1 Introdução  

A microencapsulação pode ser definida como a técnica de empacotar 

materiais em estado líquido, gasoso ou sólido em cápsulas pequenas, sendo que as 

microcápsulas podem liberar o material de forma controlada ou sob determinadas 

condições requeridas, de acordo com sua finalidade. Pode ser considerada uma 

técnica inovadora e é utilizada em diversos produtos cosméticos, farmacêuticos e 

alimentícios, com o objetivo de melhorar o desempenho de uma determinada 

característica tecnológica, química, física ou nutricional (FAVARO-TRINDADE et al., 

2008). 

Uma variedade de técnicas podem ser empregadas para realizar o processo 

de microencapsulação, tais como spray drying, spray cooling, coacervação, 

extrusão, extrusão centrífuga, recobrimento em leito fluidizado, lipossomas e 

complexação por inclusão. A escolha do método vai depender do objetivo da 

técnica, o tamanho desejado das microcápsulas, além de outros fatores específicos 

como o mecanismo de liberação do material e das suas propriedades químicas e 

físicas (JACKSON e LEE, 1991). 

Os frutos ou extratos podem se alterar facilmente devido a sua 

susceptibilidade à deteriorações microbiológicas e alterações químicas, no caso da 

presença de compostos sensíveis. Um extrato seco apresenta como vantagens o 

baixos custos de armazenamento, uma maior concentração de compostos de 

interesse e a possível estabilidade de substâncias ativas. Uma técnica empregada 

para tornar um extrato em pó é o spray drying, sendo este um processo já bem 

estabelecida e amplamente utilizado, quer em escala laboratorial quanto industrial. O 

processo ocorre em três etapas principais sendo eles (1) atomização do líquido, (2) 

secagem das gotas e (3) movimento da gota (HSU et al., 2003; SHABDE e HOO, 

2007). Uma série de agentes encapsulantes pode ser empregada na técnica por 

spray drying, tais como gomas, amidos, ácidos graxos e proteínas. A goma arábica 

apresenta como vantagens alta solubilidade em soluções aquosas e baixa 

viscosidade, fatores decisivos para a utilização do processo (GABAS ET AL., 2007). 

O extrato de acerola possui uma série de substâncias antioxidantes, tais 

como ácido ascórbico e compostos fenólicos, sensíveis à luz, a altas temperaturas e 

à presença de oxigênio (HWANG et al., 2001). Uma forma de aumentar a 

estabilidade destes compostos é a aplicação da técnica de microencapsulação. O 
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objetivo foi avaliar o efeito da microencapsulação por spray drying na composição 

química de extratos aquosos de frutos de acerola verdes e maduros utilizando goma 

arábica como agente encapsulante. 

 

5.2 Material e métodos  

5.2.1 Preparo dos extratos e microencapsulação  

Os extratos de acerola foram preparados como descrito no capítulo 2, com 

uso de amostras de frutos de acerola liofilizados extraídos em banho com agitação 

200 rpm (modelo NI 1232, Nova Instrumentos), com água na proporção 1:60 (m/v 

aerola: água), a  35ºC por 50 minutos. Após o período de extração os extratos 

extratos foram centrifugados a 5000 g por 20 minutos (Hitachi Koki CO, Himac CF 16 

RN), filtrados em membranas (poros de 0,45 um, 47 mm de espessura) de éster de 

celulose e em seguida congelados a -80ºC e liofilizados até completa remoção água, 

obtendo-se a proporção de 10,075 mg.mL-1 de extrato da acerola madura e 8,860 

mg.mL-1 para o extrato aquoso de acerola verde. Os extratos então foram mantidos á 

vácuo e armazenados a -80ºC, sendo que no momento das análises eles foram 

ressolubilizados em água em suas concentrações originais.  

Para a microencapsulação, goma arábica (Sigma) foi adicionada nos 

extratos na proporção de 6 g para cada 100 mL de extrato e a mistura foi submetida 

a agitação por 3 horas para completa solubilização, seguindo a metodologia 

proposta por Tonon et al. (2010).  

Em seguida os extratos contendo a goma arábica foram microencapsulados 

em utilizando um Mini Spray Dryer B-290 (BÜCHI Labortechnik AG, Flawil, Suiça) 

com um bocal de dois fluidos de 0,7 mm para atomização da solução de alimentação 

e um ciclone usado para coletar as partículas. Os parâmetros de controle foram a 

temperatura de entrada e saída, a velocidade de alimentação da solução, a vazão 

do gás de atomização e a vazão do gás de secagem. Para ambos os extratos de 

acerola as mesmas condições foram mantidas: 8 g.min-1 para a velocidade de 

alimentação, 667L/h para vazão do gás de atomização, 35 m3.h-1 para gás de 

secagem, temperatura de entrada de 180±2°C e de saída de 79±2°C.. O pó então foi 

coletado embalado vácuo e guardado a -80ºC até o momento das análises.  
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5.2.2 Análises químicas 

Foi determinada a atividade de água dos produtos microencapsulados em 

equipamento AquaLab modelo 3TE (Decagon, EUA). Os produtos então foram 

reidratados por 3 horas sob agitação de 200rpm em mesa agitadora, de forma a se 

obter a mesma concentração dos extratos originais de acerola verde e madura, 

posteriormente as soluções foram centrifugadas a 4000g por 10 minutos para 

retirada da goma arábica, em seguida procedeu-se as análises de caracterização 

química (descrita no capítulo 2).  

O poder redutor dos extratos foi determinado pelo método de Folin-Ciocalteu 

de acordo com a metodologia proposta por Singleton et al. (1999), utilizando como 

padrão ácido gálico. Os resultados foram expressos em mg de ácido gálico (GA) por 

100mg de extrato liofilizado (AL -DUAIS et al., 2009). A atividade estabilizadora de 

radicais utilizando o radical livre DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazilo) foi realizada de 

acordo com o método de Brand-Williams et al., (1995). Os resultados foram 

calculados a partir de uma curva padrão com concentrações conhecidas (de 20 a 

140 μM) de Trolox (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromano-2-carboxílico) e 

expressos como o equivalente Trolox Capacidade antioxidante (μMol de TEAC por 

mL por 100mg extrato liofilizado).A atividade estabilizadora utilizando o radical livre 

ABTS (ácido 2, 2'-azino-bis (3-etilbenzotiazolino-6-sulfónico), foi realizada de acordo 

com o método descrito por Re et al. (1999) e Camargo et al. (2012).  Os resultados 

foram expressos como a capacidade antioxidante equivalente Trolox (TEAC) por 100 

mg de extrato liofilizado) (AL-DUAIS et al., 2009). 

O ácido clorogênico e o ácido ascórbico foram quantificados por 

cromatografia líquida de alta eficiência nos extratos microencapsulados. A 

cromatografia de alta eficiência foi realizada em um equipamento Agilent HP série 

1100 com bom quaternária, com um detector de UV com  comprimento de ondas 

múltiplas (MWD), um forno de coluna (30ºC) e uma coluna de sílica derivatizada com 

grupos octadecilsilano C18 Phenomenex® (dimensões 4,6 x 250mm - 5 um). A fase 

móvel consistiu num gradiente de eluição de citrato de sódio (0,01 M) e metanol, 

iniciado com 100% de citrato de sódio e terminando com 100% de metanol em 25 

minutos. A vazão foi de 1 mL.min-1 e o volume de injeção de 20 μL. A corrida 

cromatográfica foi monitorada em 275 nm para o ácido ascórbico e 325 nm para o 

ácido clorogênico. 
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5.2.2 Análise estatísticas 

Todos os ensaios foram realizados em delineamento inteiramente 

casualizado em triplicata. Após a obtenção dos dados, realizou-se análise de 

variância (ANOVA) e teste de Tukey ao nível de 5% de confiança para avaliar 

possíveis diferenças entre as médias  

 

5.3 Resultados e discussões  

Vários fatores intrínsecos e extrínsecos podem determinar a estabilidade 

microbiológica de um produto.  A atividade de água é considerada como um dos 

parâmetros intrínsecos que indica a disponibilidade de água existente para o 

crescimento de microrganismos, bem como para a ocorrência de uma infinidade de 

reações que ocorrem em diversos sistemas tais como oxidação, hidrólise, 

escurecimento, entre outras (JAY, 1992). 

A atividade de água (determinada a 25ºC) dos extratos microencapsulados 

de acerola verde e madura foram de 0,213 e 0,381, respectivamente. De acordo 

com Troller (1980), alimentos com atividade de água abaixo de 0,6 são estáveis com 

relação ao crescimento microbiano.   

Um dos desafios da microencapsulação por spray drying de matrizes que 

contenham compostos bioativos é a manutenção da atividade destes compostos 

depois do processo. Os resultados obtidos para a composição química do extrato de 

acerola madura, bem como para a atividade estabilizadora de radicais e poder 

redutor são apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Composição química do extrato de acerola madura microencapsulado e aquoso não 

microencapsulado  

 
Acerola Madura            

(100 mg de extrato) 

Acerola madura microencapsulada     

(100 mg de extrato) 

Poder redutor (mg de 

ácido gálico) 
20,21

aA 
17,72

bB
 

TEAC  DPPH (µmol 

Trolox) 
218,28

aA
 188,79

bB
 

TEAC  ABTS (µmol 

Trolox) 
169,02

aA
 139,69

bB 

Ácido ascórbico (mg) 21,52
aA

 12,83
bB 

Ácido clorogênico (µg) 114,35
aA

 91,59
bB 

*Médias seguidas de mesma letra na mesma linha não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade e com letras maiúsculas a 1%. 

 

Como é possível observar, o processo de microencapsulação por spray 

drying alterou significativamente os parâmetros avaliados, reduzindo a concentração 

dos compostos ativos do extrato de acerola madura, bem como o poder redutor e as 

atividades sequestrantes de radicais. 

Tonon et al. (2010) também encontraram uma diminuição na atividade 

estabilizadora de radicais DPPH ao microencapsularem por spray drying o suco de 

açaí, utilizando amido de tapioca. Porém os autores também observaram que 

quando utilizado maltodextrina como agente microencapsulante nas mesmas 

condições não ocorreu uma diminuição significativa nas atividades estabilizadoras 

de radicais, sugerindo que o efeito do processo foi dependente do material de 

parede utilizado. A microencapsulação por spray drying também alterou 

significativamente a concentração de ácido ascórbico e acidez titulável em polpas de 

goiaba microencapsuladas utilizando maltodextrina a 10% como material de parede 

(SANTOS et al., 2014).  

Ao microencapsular o extrato de Gac fruit utilizando maltodextrina como 

material de parede Kha et al. (2010) relataram que a concentração do agente 

microencapsulante alterou significativamente a atividade antioxidante total das 

amostras. Concentrações de 20-30% levaram a uma diminuição da atividade 

antioxidante e concentrações entre 10 e 20% não alteraram significativamente estes 
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valores. Os autores também observaram que temperatura maior que 160ºC no 

processo de microencapsulação resultou em uma perda da atividade antioxidante, 

ao passo que temperaturas entre 120-160ºC foram capazes de manter essa 

atividade nas amostras. Os autores associaram as diferenças observadas à 

diminuição do teor carotenoides totais. 

Os resultados obtidos para a composição química dos extratos de acerola 

verde microencapsulado e aquoso são apresentados na Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Composição química do extrato de acerola madura microencapsulado e aquoso não 

microencapsulado 

 
Acerola Verde               

(100 mg de extrato) 

Acerola  verde  microencapsulada      

(100 mg de extrato) 

Poder redutor (mg de 

ácido gálico) 
25,50

aA 
22,94

aA 

TEAC  DPPH (µmol 

Trolox) 
259,82

aA 
257,97

aA 

TEAC  ABTS (µmol 

Trolox) 
220,20

aA 
216,19

aA 

Ácido ascórbico (mg) 43,09
aA 

40,66
bA

 

Ácido clorogênico (µg) 85,67
aA 

82,43
aA 

*Médias seguidas de mesma letra na mesma linha não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade e com letras maiúsculas a 1%. 

 

Através dos resultados obtidos é possível notar que não houve diferença 

significativa em nenhum dos parâmetros analisados quando trabalhou-se com 

acerolas verdes, com exceção do teor de ácido ascórbico, que sofreu redução com o 

processo de microencapsulação.  

Este resultado está de acordo com diversos trabalhos que relatam a 

manutenção de alguns compostos bioativos, além da atividade estabilizadora de 

radicais, após o processo de microencapsulação por spray drying de extrato de 

frutas, o que torna necessário um ajuste específico das condições para cada 

amostra (KRISHNAIAH et al.,2014).   

Saenz et al. (2009) por exemplo, relataram que ao microencapsular o extrato 

aquoso e hidroalcoólico de cacto por spray drying, os valores de concentração de 
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compostos bioativos como betacianinas e indicaxantinas antes e depois da 

encapsulação não foram alterados, havendo uma recuperação de  até 100% usando 

materiais de paredes específicos, o que também  não alterou a atividade 

antioxidante.  

Estes resultados corroboram com os obtidos para a acerola verde no 

presente estudo. Contudo, vão ao sentido inverso dos encontrados para o extrato 

microencapsulado da acerola madura. Várias hipóteses podem tentar explicar essa 

diferença. Uma delas seria a diferença da atividade de água encontrada entre os 

dois extratos microencapsulados, com maior valor observado para o extrato de 

acerola madura. Como observado por Tonon et al., (2010), a atividade antioxidante 

diminuiu com o aumentando a atividade da água.  

É sabido que a atividade de água influencia diretamente fatores de qualidade 

e deterioração, como explicado pela seguinte relação proposta por Labuza (1980):  

 

 

Em que, [A]= Quantidade de um fator de qualidade 

± dA/dθ= Perda do fator de qualidade ou produção de efeitos indesejáveis 

K0= Fator pré-exponencial 

Ea= Energia de ativação (cal.mol-1) 

R= Constante dos gases (cal.mol ºK-1) 

T= Temperatura (ºK)   

n= Ordem de reação (1 para primeira ordem, 0 para ordem zero) 

 

A atividade de água pode influenciar diretamente em K0; Ea; [A] e n. No caso 

deste estuo [A] poderia ser representado como o poder redutor ou mesmo as 

atividades estabilizadora de radicais, o que poderia explicar a relação de perda 

ocorrida com a acerola madura.   

Righetto (2003), ao realizar a microencapsulação do suco de acerola verde, 

observou perdas similares de vitamina C quando comparado com a 

microencapsulação do ácido ascórbico padrão em todas as formulações testadas de 

agentes microencapsulantes (maltodextrina e goma arábica), sendo que o autor 
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considerou que o processo de microencapsulação demonstrou as melhores 

retenções de vitamina C. Também reportou que a cinética de oxidação do ácido 

ascórbico seguiu o comportamento de uma reação de primeira ordem.  Foi sugerido 

que o suco de acerola verde microencapsulado é um produto promissor para ser 

utilizado como fonte natural de vitamina C.    

Já no estudo realizado por Pagani (2010), o autor utilizou goma arábica e 

maltodextrina para microencapsular, também por spray drying, o suco de acerola 

madura em condições muito semelhantes à deste trabalho. Todas as condições 

estudadas com as diferentes proporções dos materiais de parede também levaram a 

uma perda significativa do teor de vitamina C e da atividade estabilizadora de 

radicais livres, assim como neste estudo. Os autores ainda relataram que não houve 

diferença na composição dos pós depois de armazenados durante 90 dias, 

protegidos ou não da luz, sugerindo que o processo de fato oferece uma alta 

estabilidade química aos extratos. 

Outra hipótese que pode explicar a diferença de estabilidade dos produtos 

microencapsulados a base de frutos de acerola verde e madura, seria a composição 

química dos dois extratos e sua influência no equilíbrio de oxirredução. A 

concentração, e mesmo a presença de outras moléculas além do ácido ascórbico na 

acerola madura é maior do que na acerola verde, como pode ser observado nos 

cromatogramas obtidos por HPLC e demonstrados na Figura 1, para os dois extratos 

de acerola nas mesmas concentrações e no mesmo comprimento de onda analisado 

(325 nm), mantendo-se as mesmas condições cromatográficas.   

 

 

 



128 

 

 

 

Figura 1 – Cromatogramas para o extrato de acerola verde e madura nas mesmas concentrações 
(325 nm)- Sinal analítico (mAU) versus tempo de corrida (minutos) 

 

Nota-se através dos cromatogramas que a escala do sinal e o número de 

bandas cromatográficas foram menores para o extrato de acerola verde, o que 

indica uma menor concentração das moléculas detectadas, além da ausência de 

algumas substâncias. O mesmo comportamento foi observado sob outros 

comprimentos de onda estudados (254 e 274 nm), em que foram observados 

número de bandas cromatográficas maiores e de maior absorção, à exceção do 

ácido ascórbico (pois a acerola verde apresentou maior absorção que a acerola 

madura em 275 e 254 nm,  não sendo este detectado em 325 nm).   

No equilíbrio de oxirredução o redutor, ou agente redutor, é o reagente que 

perde elétrons e então é oxidado. Ao mesmo tempo o oxidante ou agente oxidante 

ganha elétrons e então é reduzido. Essas reações constituem-se de meias reações 

quando individuais. Também é conhecido que oxidação e redução ocorrem 

simultaneamente em um sistema, e as duas meias reações se combinam para dar 

formar uma reação completa de oxirredução (BROWN, et al., 2005). Nesta reação 

existe um equilíbrio e uma constante (K), assim como para várias outras reações, e 

que pode ser alterado de acordo com diversos fatores como a concentração dos 

reagentes envolvidos, temperatura, pH.  
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O ácido ascórbico é a principal molécula no extrato de acerola verde e 

madura e responsável pela atividade antioxidante observada nesse estudo. Sua 

reação de oxidação e apresentada na Figura 2 (ROSA et al., 2007). 

 

 

 

Figura 2 – Reação de oxidação do ácido ascórbico 

 

Como dito anteriormente, esta reação ocorre em equilíbrio com uma 

determinada reação em que outra molécula está sendo reduzida (que esteja em sua 

forma oxidada). Por isso a capacidade do ácido ascórbico em atuar como um 

antioxidante sinergístico e reduzir compostos fenólicos que já tenham sido oxidados 

é conhecida (ARAÚJO, 2008). Logo, considerando a composição dos extratos de 

acerola verde e madura, depreende-se que o número de moléculas propensas a 

oxidação (compostos fenólicos, por exemplo) nos frutos maduros é maior do que no 

extrato de acerola verde. Isso poderia implicar no maior número de moléculas de 

ácido ascórbico oxidadas, a fim de equilibrar o sistema redox, o que pode ser um 

dos fatores que tenham levado à maior perda de ácido ascórbico no processo de 

microencapsulação da acerola madura em comparação com a acerola verde. 

Apesar das perdas ocorridas, ambos os extratos se mostraram potenciais 

fontes naturais de compostos fenólicos e de ácido ascórbico. 

Segundo a FAO (2001) a ingestão diária recomendada (IDR) da vitamina C é 

de 45mg para adultos, o que representaria 0,77g do produto microencpasulado de 

acerola verde e 2,16g quando proveniente de acerola madura. Os dois extratos e 

seus produtos encapsulados apresentaram maior atividade estabilizadora de 

radicais do que todos os outros trabalhos citados em que a micorencapsulação foi 

utilizada. Futuros estudos podem ser realizados para ajustar os parâmetros de 

processo, a fim de se minimizar as perdas ocorridas e de se obter a concentração 

dos compostos desejados para utilização com diversos fins.  
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5.4 Conclusão 

O processo de micrencapsulação por spray drying utilizando goma arábica 

mostrou-se mais viável para aplicação ao extrato de acerola verde, uma vez que não 

houve alterações nos parâmetros químicos analisados. São necessários mais  mais 

estudos para ajuste dos  parâmetros de microencapsulação de extratos e frutos 

maduros,  a fim de minimizar a perda de ácido ascórbico. Todavia, ambos extratos 

microencapsulados constituem fonte natural de vitamina C e de compostos 

fenólicos, além de apresentarem bons parâmetros a respeito a estabilidade 

microbiológica e atividade estabilizadora de radicais livres. Estes resultados 

mostram-se promissores para possível aplicação destes extratos em processos 

industriais.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo dos mecanimos pelos quais os antioxidantes naturais  atuam é de 

grande importância, não somente para identificação de compostos alternativos aos 

antioxidantes sintéticos, a fim de substituí-los, mas também para elucidar o 

comportamento destes quando expostos a diferentes sistemas oxidativos. Através 

do estudo das variáveis que afetam a extração de moléculas com potencial 

antioxidante, o processo de extração dos frutos de acerola verde e madura foi 

aperfeiçoado, o que possibilitou obtenção de extratos ricos em compostos com 

potencial para aplicação em sistemas oxidantes.   

 Os extratos obtidos nestas  condições apresentaram uma alta concentração 

de compostos com atividade redutora e estabilizadora de radicias livres, além de 

altas concentrações de ácido ascórbico e de compostos fenólicos de interesse, que 

são amplamente conhecidos pela atividade antioxidante. Os extratos de acerola 

apresentaram uma alta atvidade antioxidante nos estudos com células de 

Saccharomyces cerevisiae, em especial quando comparado aos antioxidantes 

sintéticos BHT  e ácido ascórbico, sendo esta atvidiade maior quando a resposta foi 

a oxidação intracelular. Ainda foi demonstrado que o BHA, além de não prevenir a 

oxidação, mostrou-se uma substância deletéria as células, principalmente no meio  

intracelular, o que corrobora a necessidade da susbtituição desta substância 

amplamente utilizada pela indústria. Foi possível realizar um estudo pioneiro de 

química computacional e prever a atividade antioxidante de esteroides de membrana 

encontrados nas diferentes estipres de Saccharomyces cerevisiae, dados que foram 

comprovados pelos experimentos práticos.  

Por fim, foi possível a obtenção de um produto microencapsulado a partir 

dos extratos de acerola a verde que apresentou ser promissor para futuras 

aplicações, sendo ainda verificada a influência deste processo na composição 

química dos extratos. 




