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RESUMO 

Resíduos de romã (Punica granatum) na prevenção da doença de Alzheimer  

 Os inibidores da enzima acetilcolinesterase constituem o principal tratamento da 

doença de Alzheimer e fontes de substâncias naturais com potencial anticolinesterásico vêm 

sendo amplamente estudadas. Dentre os frutos com benefícios para a saúde, a romã é 

evidenciada como excelente fonte de compostos antioxidantes, sendo que maior parte dos 

compostos se concentram em sua casca. Com base nisso, o objetivo desta pesquisa foi buscar 

novas substâncias naturais com potencial anticolinesterásico, através da avaliação de extratos 

de casca de romã. Quatro extratos com diferentes concentrações de etanol foram analisados 

quanto à atividade antioxidante, quantidade de compostos fenólicos, taninos e atividade 

anticolinesterásica. Do presente estudo foi constatado que a casca da romã apresentou elevada 

capacidade antioxidante, independente da concentração do solvente de extração empregado. O 

extrato formulado com 80% de etanol se destacou perante os demais pelo seu poder de 

inibição da acetilcolinesterase. Houve correlação negativa entre a atividade anticolinesterásica 

e a atividade antioxidante dos extratos. A atomização do extrato não acarretou mudanças em 

sua atividade anticolinesterásica e nem na sua capacidade antioxidante. Da mesma forma, a 

adição das micropartículas a um suco elaborado a partir de um preparado em pó não 

modificou suas características sensoriais. Diante do exposto, a elaboração de micropartículas 

de extrato de casca de romã constitui alternativa viável para a incorporação em diversos 

produtos, com a finalidade de prevenir ou reduzir risco da doença de Alzheimer.  

 

Palavras-chave: Anticolinesterásicos; Microencapsulação; Atividade antioxidante; Doenças       

     neurodegenerativas; Alimentos funcionais  
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ABSTRACT 

Waste of pomegranate (Punica granatum) in the prevention of Alzheimer's disease 

 The acetylcholinesterase inhibitors are the primary treatment of Alzheimer's disease 

and sources of natural substances with potential anticholinesterase have been widely studied. 

Among the fruits with health benefits, the pomegranate is evidenced as an excellent source of 

antioxidant compounds, and most compounds are concentrated in its peel. Based on this, the 

objective of this research was to find new substances with potential anticholinesterase, 

through the evaluation of pomegranate peel extracts. Four extracts with different 

concentrations of ethanol were analyzed for their antioxidant activity, amount of phenolic 

compounds, tannins and anticholinesterase activity. From this study it was found that 

pomegranate peel showed high antioxidant capacity, independent of the concentration of the 

solvent extraction employed. The extract formulated with 80% ethanol in relation to other 

stood out by his power of acetylcholinesterase inhibition. There was a negative correlation 

between acetylcholinesterase activity and antioxidant activity of the extracts. 

Microencapsulation of extract did not cause changes in their anticholinesterase activity and 

antioxidant capacity. The same way, the addition of microcapsules to a powder preparation 

for refreshment not changed their sensory characteristics. Given the above, the preparation of 

microcapsules of pomegranate peel extract is a viable alternative for incorporation into 

various products, in order to prevent or reduce risk of Alzheimer's disease. 

 

Keywords: Anticholinesterase; Microencapsulation; Antioxidant activity; Neurodegenerative 

        diseases; Functional foods  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 As doenças crônicas não transmissíveis, como a doença de Alzheimer, merecem 

crescente atenção, pois sua incidência envolve não somente problemas econômicos 

relacionados a gastos com saúde pública como também promove a redução da qualidade de 

vida e o comprometimento da saúde física e mental.  

 Evidências epidemiológicas têm demonstrado que existe uma forte relação inversa 

entre o consumo regular de frutas e hortaliças e a prevalência de algumas doenças 

degenerativas. Isto porque as plantas em geral são fontes de compostos bioativos de forma 

qualitativa e quantitativa, tornando-se uma estratégia importante para o tratamento de 

distúrbios neurológicos como a doença de Alzheimer.  

 Neste contexto, a romã (Punica granatum) se destaca com sua expressiva capacidade 

antioxidante e conteúdo de compostos bioativos, os quais estão intimamente relacionados com 

a prevenção de inúmeras doenças crônicas não transmissíveis. No entanto, vale ressaltar 

conforme resultados obtidos em trabalhos anteriores (SALGADO et. al., 2012) que sua casca 

apresenta maior teor de compostos bioativos do que a polpa, evidenciando o potencial de 

aproveitamento deste resíduo, atualmente pouco explorado.  

 O aumento do aproveitamento de resíduos de origem vegetal, como a casca de romã, 

incentivado pela expressiva presença de antioxidantes, demonstra a necessidade do 

desenvolvimento de novas formas de aproveitamento desses produtos, priorizando a 

manutenção das características funcionais e a produção de alimentos atrativos sensorialmente. 

 Desta forma, o desenvolvimento de novos ingredientes alimentícios e/ou alimentos 

deve estar cada vez mais concatenado com as necessidades do consumidor e oportunidades de 

mercado. Uma pesquisa envolvendo a prevenção de doenças neurogenerativas em especial a 

doença de Alzheimer através da utilização de resíduos de frutas, associada à utilização de uma 

técnica inovadora como microencapsulação constitui uma linha de pesquisa com viabilidade 

social, ambiental e econômica, objeto do trabalho em questão.  

 O presente trabalho teve como principal objetivo avaliar o potencial 

anticolinesterásico e antioxidante da casca de romã submetida a diferentes tipos de extração. 

Posteriormente, o extrato com melhor resposta anticolinesterásica foi aplicado na elaboração 

de micropartículas.  
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 Revisão Bibliográfica 

 

2.1.1 Doenças neurodegenerativas  

O envelhecimento populacional trouxe o aumento da incidência de doenças 

neurodegenerativas, caracterizadas por uma perda seletiva e progressiva de neurônios 

específicos que, por sua vez, ocasionam os problemas que envolvem memória, cognição, 

linguagem e personalidade (DICKSON, 2010).  

Dentre estas doenças, a demência se caracterizada pelo declínio progressivo e global 

das funções cognitivas, sem comprometimento agudo do estado de consciência, 

suficientemente importante para interferir nas atividades sociais e ocupacionais do indivíduo. 

O diagnóstico de demência exige a constatação de deterioração ou declínio cognitivo em 

relação à condição prévia do indivíduo (COREY-BLOOM et al., 1995).  

A demência se coloca como uma das maiores causas de morbidade entre idosos, sendo 

que, em todo o mundo, cerca de 35,6 milhões de pessoas convivem com esta doença. Este 

número deverá dobrar até 2030 (65,7 milhões) e mais que triplicar em 2050 (115,4 milhões). 

Existem 7,7 milhões de novos casos de demência a cada ano, o que implica que há um novo 

caso de demência em algum lugar no mundo de quatro em quatro segundos (WHO, 2012).  

Em termos econômicos, o tratamento de pessoas com demência acarreta em gastos 

atualmente no mundo em cerca de 604 bilhões de dólares por ano. Isso inclui o custo da 

prestação de cuidados de saúde e social, bem como a redução ou perda de renda de pessoas 

com demência e seus cuidadores. Dentre as causas de demência, a doença de Alzheimer é a 

mais comum e, possivelmente, contribui para até 70% dos casos (WHO, 2012). 

 

2.1.2 Doença de Alzheimer: Características neuropatológicas. 

 Há mais de um século atrás, o médico alemão Alois Alzheimer explanou no 37º 

Congresso do Sudoeste da Alemanha de Psiquiatria, na cidade de Tübingen, sobre sua 

pesquisa intitulada como “Eine eigenartige Erkrankung der Hirnrinde” (Uma Doença 

Peculiar dos Neurônios do Córtex Cerebral). Tratava-se do caso clínico de uma paciente de 51 

anos que fora internada no Hospital de Frankfurt, em 1901, apresentando perda de memória 

progressiva, alucinações e delírios. Alzheimer enfatizou sobre a incapacidade da paciente em 

compreender a sua situação, definindo esta doença como sendo uma patologia neurológica 

ainda não descrita, mas com características associadas à demência, incluindo a incapacidade 
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do paciente em desenvolver atividades rotineiras, alterações comportamentais e déficit de 

memória. Após a morte da paciente, o médico alemão, fez uma análise cerebral identificando 

as principais características neuropatológicas da doença, ou seja, a presença de placas senis, 

de emaranhados neurofibrilares e a perda neuronal. Anos mais tarde Emil Kraepelin, na oitava 

edição do “Handbook of Psychiatry”, após estudar casos parecidos, propôs que se 

denominasse essa patologia como Doença de Alzheimer, em homenagem ao seu descobridor 

(SOUCHAY, 2007).  

 A Doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa caracterizada clinicamente 

por demência progressiva, e, neuropatologicamente, tanto pela perda de sinapses e neurônios 

quanto pela presença de placas amilóides e emaranhados neurofibrilares (NIZZARI et al., 

2012).  

 Estima-se que 5,2 milhões de americanos de todas as idades sofreram com esta doença 

em 2008, e este número tende a chegar a 7,7 milhões em 2030. Poderá variar de 11 a 16 

milhões em 2050 para indivíduos com 65 anos ou mais, caso não haja novas abordagens de 

tratamento para retardar a progressão ou reverter o processo da doença (ITO et al., 2010). 

 Sintomas relevantes como apatia, agitação e psicose, juntamente com alterações 

cognitivas, definem a doença clinicamente, sendo que a intensidade dos sintomas pode variar 

de acordo com o paciente e o grau de desenvolvimento da doença (REICHMAN, 2003; 

ANEKONDA; REDDY, 2005; VIEGAS et al., 2005).  

 A doença de Alzheimer ocorre geralmente em três estágios (PALLAS; CAMINS, 

2006): 

 - O primeiro estágio tem início com o ataque de neurônios específicos do sistema 

límbico, ou localizados no hipocampo e relacionados à memória. Entretanto, somente os 

neurônios colinérgicos são afetados, como se a doença escolhesse somente os neurônios da 

memória. Neste estágio, o hipocampo perde aproximadamente 25% de seu volume. Os 

neurônios dessa zona são responsáveis pelo elo entre a memória de curto prazo e a memória 

de longo prazo. Os pacientes apresentam leves declínios na capacidade de memorização já 

que estes neurônios estão danificados. Dificuldades menores de comunicação e na aquisição 

de novas informações, bem como sinais menores de esquecimento relacionados, por exemplo, 

a nomes ou eventos recentes, também são características comuns deste estágio que dura 

geralmente de dois a quatro anos.   

 - O estágio intermediário é o mais longo, podendo durar de dois a dez anos. O sistema 

límbico e o hipocampo são devastados nesta etapa, ocorrendo também perda da memória de 

curto prazo e dificuldade de comunicação. Posteriormente, verifica-se um declínio nos níveis 
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da acetilcolina (ACh) de certos neurônios, dentre estes estão aqueles localizados no 

telencéfalo ventral, os quais em condições normais estão envolvidos no armazenamento de 

informações da memória de longo prazo. Durante esse estágio, a pessoa não consegue 

relembrar nenhuma informação nova e também apresenta mudanças de personalidade, 

confusão, raiva, tristeza, falta de orientação e concentração.  

 - No estágio avançado da doença, quando grande parte do sistema límbico já está 

ocupado, quase nenhuma recuperação de informação é possível. Neste ponto, a doença ataca 

os neurônios colinérgicos em todo o córtex cerebral destruindo as memórias ali armazenadas. 

A pessoa esquece seu passado, amigos e família. Além disso, perde a memória ocasional e 

perde totalmente a capacidade de se comunicar e trabalhar. Esta fase dura de um três anos em 

média e termina com a morte do paciente. 

 Neurologicamente, a doença de Alzheimer é caracterizada pela presença de duas 

alterações que podem ser observadas na Figura 1: os depósitos extracelulares do peptídeo beta 

amiloide (Aβ), denominados placas neuríticas ou placas senis, constituídas por agregados de 

um fragmento de 38 a 43 aminoácidos gerados pelo processamento proteolítico da proteína 

precursora amilóide (APP – Amyloid Precursor Protein); e os emaranhados neurofibrilares 

intracelulares compostos pela proteína tau (τ) hiperfosforilada (SELKOE; SCHENK, 2003). 

 

 

Figura 1 - Alterações morfológicas características da Doença de Alzheimer 
a. Placas senis constituídas por depósitos extracelulares do peptídeo Aβ cercados por neuritos 

distróficos, astrócitos reativos e pela microglia.  
b. Emaranhados neurofibrilares constituídos por agregados intracelulares compostos pela forma 

hiperfosforilada da proteína tau. Escala 100 μm (adaptada de HAASS; SELKOE, 2007) 
 

 Os depósitos de agregados de proteínas, denominados placas amiloides, em regiões 

relacionadas com o aprendizado e a memória do sistema nervoso central são características 

marcantes em pacientes da doença de Alzheimer. Estes depósitos são formados pela 

deposição progressiva do peptídeo Aβ em placas senis extracelulares. No cérebro saudável, 

esses fragmentos de proteínas são quebrados e eliminados. Entretanto, em cérebros 
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infectados, esses fragmentos se acumulam formando placas duras e insolúveis. Evidências 

sugerem que o acúmulo do Aβ é fundamental para a fisiopatologia da doença e parece ser o 

gatilho para todo processo neurogenerativo. O Aβ é constituído por 40 ou 42 aminoácidos e 

deriva da quebra de uma proteína integral de membrana denominada APP. A APP é quebrada 

enzimaticamente por três diferentes formas de proteases denominadas α-, β- e γ- secretase. As 

secretases são um grupo heterogêneo de proteases localizadas em várias regiões na célula. A 

ordem que essas proteases quebram a APP determina se o peptídeo Aβ será ou não formado 

(KIM; LEE; LEE, 2010). 

 Outra característica peculiar da doença é a perda das conexões celulares e a morte 

celular, que é resultado provavelmente do acúmulo anormal do peptídeo Aβ e dos 

emaranhados neurofibrilares. Ocorre também um processo denominado atrofia cerebral, no 

qual neurônios em todo o cérebro morrem e consequentemente as regiões afetadas começam a 

diminuir. Na fase final da doença o dano é generalizado e o tecido cerebral se encontra 

significativamente diminuído (SELKOE, 2004). 

 Perturbações nas funções colinérgicas e consequentemente nos níveis de 

neurotransmissores com destaque para a ACh, um transmissor cerebral liberado na fenda 

sináptica, também são caracteristicas da doença (MUKHERJEE et al., 2007; KATALINIC et 

al., 2010). Outros neurotransmissores como noradrenalina, dopamina, serotonina e glutamato 

são afetados em menores proporções (VIEGAS JUNIOR et al., 2004).   

 A ACh é biossintetizada a partir da acetil-coenzima A (acetil-CoA) e colina por ação 

da enzima colina-acetiltransferase (VIEGAS JUNIOR et al., 2004), conforme pode ser 

observado na Figura 2: 

 

 

Figura 2 - Reação da biossíntese de acetilcolina 

Fonte: VIEGAS JUNIOR  et al., 2004.  

 

Este neurotransmissor é encontrado no cérebro e nas junções neuromusculares, 

compondo parte do sistema nervoso parassimpático. Seus efeitos incluem a contração dos 

músculos lisos, dilatação dos vasos sanguíneos e regulação da taxa de batimentos cardíacos; 

no cérebro está envolvido nas sinapses associadas ao controle motor, memória e cognição. 
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Sua atividade e permanência na fenda sináptica são reguladas por hidrólise catalisada pela 

acetilcolinesterase (AChE), que regenera a colina, seu precursor (VIEGAS JUNIOR et al., 

2004).  

A AChE é portanto uma enzima que participa da neurotransmissão colinérgica, sendo 

capaz de decompor a acetilcolina, encerrando o processo de neurotransmissão. Níveis 

elevados de acetilcolinesterase têm sido encontrados em amostras de cerebro post-mortem de 

doença de Alzheimer (AD) (CHAIYANA; OKONOGI, 2012).  

O mecanismo de hidrólise de AChE envolve o ataque nucleofílico da serina ao 

carbono carbonílico da acetilcolina, gerando um intermediário tetraédrico estabilizado por 

ligações de hidrogênio, o qual produz colina livre e serina acetilada. Ao final, a hidrólise do 

grupo acetila da serina pela água recupera o sítio catalítico da enzima (VIEGAS JUNIOR et 

al., 2004). 

 

2.1.3 Inibidores de acetilcolinesterase: busca de novos candidatos de origem natural  

 Os avanços obtidos na compreensão da evolução e das razões moleculares da doença 

de Alzheimer têm demonstrado que o uso de inibidores de AChE deve ser a forma mais 

eficiente de controle da evolução da doença (QUIK; JEYARASASINGAM, 2000).  

 Esta atividade enzimática pode ser inibida por uma diversidade de compostos 

(POHANKA et al., 2011), com destaque para os alcalóides. Abordagens promissoras para o 

tratamento da doença de Alzheimer visam portanto, aumentar a concentração de acetilcolina 

no cérebro através do uso de inibidores da acetilcolinesterase.  

 Neste contexto, durante a última década, inibidores sintéticos da AChE foram 

clinicamente avaliados (LEFEVRE et al., 2008). Estes inibidores são o primeiro grupo de 

agentes especificamente aprovados pela Food and Drug Administration (FDA) para o 

tratamento da doença de Alzheimer. Tacrina (Cognex) foi aprovado em 1993, seguido pela 

aprovação de donepezil (Aricept) em 1996, a rivastigmina (Exelon) em 2000, e galantamina 

(Reminyl, Razadyne) em 2001 (AISEN et al., 2012). Atualmente, dentre os cinco 

medicamentos aprovados e comercializados para o tratamento da doença de Alzheimer quatro 

se baseiam na atividade anticolinesterásica.  

 A intensa investigação para o descobrimento de inibidores de AChE e a resposta 

positiva do tratamento contribuiu para o surgimento dos anticolinesterásicos no mercado 

(ORHAN; ORHAN; SENER, 2006). No entanto, algumas desvantagens devem ser 

consideradas já que nenhum destes medicamentos pode cessar a doença, apresentam custo 

elevado e podem ocasionar efeitos colaterais indesejáveis como pode ser verificado na Tabela 
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1. Consequentemente, há grande demanda na elucidação de novos compostos para o 

tratamento e/ou prevenção da doença de Alzheimer. Neste cenário, fontes naturais devem ser 

melhor estudadas para este isolamento já que cerca de 50% das drogas introduzidas no 

mercado nas ultimas duas décadas são derivadas de moléculas de origem natural (NEWMAN; 

CRAGG, 2007; CHAIYANA et al., 2010). 

 

Tabela 1 - Drogas disponíveis no comércio aprovadas para o tratamento da doença de Alzheimer (FDA, 2007)  

Genérico Aprovado para Efeitos 

colaterais 

Classe 

Donepezila Todos os 

estágios 

Náuseas, 

vômitos, perda 

de apetite e 

aumento dos 

movimentos do 

trato 

gastrointestinal.  

Anticolinesterásico 

Galantamina Leve a 

moderada 

Náuseas, 

vômitos, perda 

de apetite e 

aumento dos 

movimentos do 

trato 

gastrointestinal. 

Anticolinesterásico 

Rivastigmina Leve a 

moderada 

Náuseas, 

vômitos, perda 

de apetite e 

aumento dos 

movimentos do 

trato 

gastrointestinal. 

Anticolinesterásico 

Tacrina Leve a 

moderada 

Possível dano no 

fígado, náusea e 

vômito.  

Anticolinesterásico 

Memantina Moderada a 

severa 

Dor de cabeça, 

constipação, 

confusão e 

tontura.  

Antagonista do 

receptor de 

glutamato 

Fonte: FDA, 2007. 

 

 

 A tacrina, (hidrocloreto de 9-amino-1,2,3,4-tetra-hidro-acridina, THA), aprovada pela 

US Food and Drug Administration (FDA) em 1993, foi a primeira droga para o tratamento 

dos níveis leve a moderado da doença de Alzheimer. Baseado na tacrina foi desenvolvida a 

segunda geração de inibidores de AChE da qual fazem parte a donepezila, rivastigmina, e 

galantamina (ORHAN et al., 2006; RACCHI et al., 2004; REICHMAN, 2003). A 
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galantamina, um alcaloide terciário primeiramente isolado de espécies de Galanthus nivalis 

(Amaryllidaceae) e posteriormente extraído de outras espécies desta família como Narcissus 

sp. e Leucojum SP, é o medicamento mais utilizado atualmente no tratamento da doença de 

Alzheimer (SEIDL, 2010). 

 A natureza pode ser considerada uma importante fonte de novos compostos químicos 

para o tratamento e a prevenção de várias doenças, inclusive a de Alzheimer, já que vários 

compostos promissores já foram testados por sua habilidades de inibir AChE (DI GIOVANNI 

et al., 2008). 

 Compostos naturais com potencial inibitório da enzima acetilcolinesterase se tornaram 

um suporte no tratamento da doença de Alzheimer e merecem atenção da comunidade 

científica (PRVULOVIC et al., 2010). Neste sentido, as plantas em geral constituem portanto 

fontes de compostos bioativos de forma qualitativa e quantitativa, tornando-se uma estratégia 

importante para o tratamento de distúrbios neurológicos como a doença de Alzheimer 

(CARPINELLA et al., 2009).  

  O estudo de plantas medicinais é incentivado pela Organização Mundial de Saúde, 

devido as suas implicações no setor econômico e da saúde. Práticas naturais de saúde estão se 

tornando cada vez mais difundidas devido à busca dos consumidores por tratamentos naturais 

(ALVIN, 1997). Além disso, representam alternativas em resposta aos altos custos dos 

medicamentos, da assistência privada à saúde e á precariedade dos serviços de saúde 

(SCHREINER et al., 2009).  

  O sistema público de saúde no Brasil não é capaz de suprir as necessidades 

medicamentosas da população (COSENDEY et al., 2000). Portanto, há um incentivo a 

trabalhos de pesquisas com plantas medicinais por parte dos órgãos públicos, já que estes 

originam medicamentos de maior acessibilidade, em menor tempo e custo baixo (OLIVEIRA; 

SIMÕES; SASSI, 2006).  

 Neste ambito de adoção de práticas naturais de saúde, terapias dietéticas podem ser 

aplicadas em uma ampla variedade de doenças neurológicas, incluindo a doença de 

Alzheimer. O impulso para a utilização de dietas a fim de tratar ou pelo menos atenuar os 

sintomas destas desordens deriva tanto da falta de eficácia de terapias farmacológicas quanto 

da intenção de utilização de um tratamento mais natural e consequentemente menos agressivo 

ao paciente (STAFSTROM; RHO, 2012).  

 Além disso, é importante ressaltar que a dieta também pode diminuir o risco de 

desenvolver a doença de Alzheimer (POPE; SHUE; BECK, 2003). Neste sentido, alimentos 

com altos níveis de antioxidantes podem retardar a progressão da doença de Alzheimer, 
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possivelmente impedindo ou neutralizando os efeitos danosos dos radicais livres (POLIDORI, 

2003). 

 A necessidade de novas substâncias preventivas para esta doença tem estimulado a 

pesquisa de extratos naturais que atuem como inibidores enzimáticos (COPELAND, 2005), 

sendo a triagem de substâncias ou compostos capazes de se ligarem à acetilcolinesterase 

interessante para a indústria farmacêutica.  

 Atualmente, extratos de plantas contendo vários constituintes bioativos têm sido 

usados para tratar desordens associadas ao Sistema Nervoso Central, entre essas, espécies de 

Salvia, Ginkgo e noz-de-areca (ANEKONDA; REDDY, 2005). 

 Vários fatores adicionais demonstram que extratos de plantas podem ser excelentes 

veículos carreadores de substâncias bioativas, onde se incluem as substâncias inibidoras da 

acetilcolinesterase, a serem aplicados na prevenção e/ou tratamento de doenças 

neurodegenerativas (ANEKONDA; REDDY, 2005). O primeiro fator é a biodisponibilidade 

(MANACH et al., 2005), especialmente em extratos que apresentam os flavonoides ou outros 

compostos fenólicos como constituintes principais como é o caso das frutas. Essas substâncias 

são capazes de atravessar a barreira intestinal e penetrar no sistema circulatório. O segundo 

fator é a capacidade dos extratos passarem pela barreira hemato-encefálica, a qual expressa 

um grande número de transportadores, como a glicoproteína-P, onde as substâncias naturais 

atuam. O terceiro fator está relacionado aos aspectos toxicológicos e de interação droga-droga 

entre as substâncias naturais. Poucos estudos clínicos foram realizados com plantas 

medicinais, ou seus extratos, que possam garantir sua segurança e eficácia. No entanto, 

estudos clínicos realizados até então mostraram poucos efeitos adversos (ALCALA et al., 

2005). 

 Evidências indicam que as substâncias responsáveis pela inibição da 

acetilcolinesterase podem apresentar interação com a cascata amilóide, influenciando a 

expressão e/ou o processamento metabólico da proteína precursora de amilóide (APP) e desta 

forma abrandar um dos principais passos patológicos do processo da doença (RACCHI et al., 

2004). 

 

2.1.4 Antioxidantes e doenças neurodegenerativas  

 Evidências apontam que o stress oxidativo em sistemas biológicos, resultante do 

excesso de radicais livres, acarreta em disfunções da membrana celular e danos no DNA. 

Diversas doenças degenerativas, cardiovasculares, câncer, diabetes e declínio do sistema 

imunológico envolvem este dano celular, evidenciando que a incidência destas doenças está 
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intimamente relacionada ao excesso destas substâncias reativas no organismo. Neste cenário, 

compostos antioxidantes desempenham papel crucial na prevenção destas patologias, atuando 

como neutralizadores de radicais livres, diminuindo assim a extensão dos danos oxidativos 

(RAUTER et al., 2012).  

 Atualmente, tem surgido crescente interesse quanto ao papel dos antioxidantes 

consumidos na dieta.  Os compostos antioxidantes presentes em frutas e vegetais, como os 

compostos fenólicos, são capazes de neutralizar os radicais livres presentes no organismo, 

auxiliando desta forma na proteção de células e tecidos. Conseqüentemente, este mecanismo 

de ação contribui para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis como as doenças 

neurodegenerativas, câncer ou doenças cardiovasculares (McCUNE et al., 2011).  

 Os neurônios parecem ser particularmente vulneráveis ao ataque destes radicais livres, 

pelas seguintes razões: (1) o seu conteúdo de glutationa, um antioxidante natural importante, é 

baixo (CHRISTEN, 2000); (2) as suas membranas contêm alta proporção de ácidos graxos 

poliinsaturados (HAZEL; WILLIAMS, 1990); e (3) o metabolismo cerebral requer 

quantidades consideráveis de oxigênio (SMITH et al., 1995). O fato da idade ser um fator de 

risco crucial em doença de Alzheimer, fornece apoio para a hipótese dos radicais 

livres/estresse oxidativo, pois os efeitos dos ataques pelos radicais livres, particularmente 

aqueles produzidos por espécies reativas de oxigênio (ROS), podem se acumular ao longo dos 

anos (BENZI; MORETTI, 1995). Tais considerações gerais sugerem que os radicais livres 

estão envolvidos em muitas patologias relacionadas ao envelhecimento, especificamente em 

Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas (CHRISTEN, 2000). 

 As pesquisas científicas atuais destacam os frutos como fontes de compostos bioativos 

que atuam como antioxidantes naturais, protegendo o organismo de doenças crônicas 

degenerativas e do envelhecimento precoce (PEREIRA et al., 2012).  

 A suplementação dietética com frutas ou extratos vegetais ricos em antioxidantes 

podem diminuir a vulnerabilidade ao estresse oxidativo, que ocorre no envelhecimento e essas 

reduções são expressas como melhorias no comportamento (JOSEPH; SHUKITT-HALE; 

WILLIS, 2009).  

 Os alimentos funcionais surgem neste contexto como todo alimento ou ingrediente 

que, além das funções metabólicas normais básicas, quando consumido como parte da dieta 

usual, produz efeitos metabólicos e/ou fisiológicos e/ou efeitos benéficos à saúde, devendo ser 

seguro para consumo sem supervisão médica (BRASIL, 1999). 
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 Os fitoquímicos incluem uma gama diversificada de agrupamentos químicos, tais 

como polifenóis, flavonóides, esteróides e vitaminas (VASANTHI; SHRISHRIMAL; DAS, 

2012).  

 As substâncias fenólicas que são comumente encontradas em plantas e frequentemente 

consumidas na dieta humana, sendo que estes compostos e seus metabólitos modulam a 

expressão gênica, inflamação, função antioxidante e função imunológica, excercendo forte 

influência na saúde humana (TOTA et al., 2010; KANG et al., 2011). 

 A utilização e consumo dos compostos antioxidantes podem ser limitados pela sua 

instabilidade no processamento e condições de armazenamento (JANASWAMY; 

YOUNGREN, 2012). 

 Tais compostos, mudam de acordo com condições pré-colheita (procedimentos de 

cultivo, colheita e condições climáticas) e pós-colheita (armazenamento e transporte) 

(McCUNE et al., 2011). Do mesmo modo, para a obtenção de extratos concentrados á base de 

frutas, as caracteristicas do solvente utilizado, bem como as variáveis aplicadas na produção 

tem forte influência na natureza dos compostos extraidos.  

 Além disso, os diferentes subgrupos de compostos fenólicos diferem em termos de 

biodisponibilidade e funções fisiológicas relacionadas com a saúde humana. Tais compostos 

constituem um grupo de produtos naturais altamente diversificados e que contém vários sub-

grupos, sendo que a distribuição da diversidade e gama de polifenóis em plantas têm 

conduzido a diferentes formas de categorizar esses compostos naturais (TSAO, 2010).  

 Os compostos fenólicos tem relação intrinseca com as características sensoriais dos 

alimentos, tais como adstringência, cor e sabor (MOUSAVINEJAD et al., 2009). 

 Entre os compostos fenólicos, podemos destacar o subgrupo dos flavonóides. Os 

flavonóides são compostos fisiologicamente ativos com um extenso número de propriedades 

farmacológicas e um baixo nível de toxicidade (KHAIRULLINA; GERCHIKOVA; 

DENISOVA, 2010). 

 Alguns flavonóides, entre eles, a galangina, kaempferol, quercetina, mircetina, 

fisetina, apigenina, luteolina e rutina, inibiram enzimas que degradam neurotransmissores 

humanos. Esta potência de inibição dos flavonóides pode ser atribuída a sua estrutura 

química, isto é, o número de grupos OH no anel (KATALINIC et al., 2010). 

 Carrasco-Pozo et al., (2012) demonstraram que a quercetina (0,01 mg/mL), o 

resveratrol (0,1 mg/mL) e a rutina (1 mg/mL) protegeram células contra a disfunção 

mitocondrial, uma degradação intimamente relacionada a doenças neurodegenerativas. A 

quercetina foi o composto fenólico mais eficaz na proteção contra a disfunção mitocondrial, o 
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que poderia ser atribuido à sua capacidade de entrar nas células e acumular-se na mitocôndria. 

Estes achados sugerem um novo papel de proteção dos polifenóis, complementar a sua 

propriedade antioxidante, o que pode expandir o uso preventivo e/ou terapêutico em 

condições envolvendo a disfunção mitocondrial. 

 A modulação de cascatas de sinalização celular por polifenóis é outro mecanismo de 

ação que pode ajudar significativamente a explicar o papel preventivo de dietas ricas em 

polifenóis nas doenças neurodegenerativas  (DONG et al., 2009).  

 Choi et al., (2012) detectaram o potencial anticolinesterásico da quercetina, e sugere 

que a inibição ocorre de maneira dose-dependente. Consequentemente, estes resultados 

demonstram que a quercetina poderia apresentar vasta gama de atividades benéficas para 

doenças neurodegenerativas, principalmente a doença de Alzheimer. 

 Devido ao padrão de hidroxilação e variações no anel, os flavonóides podem ser ainda 

divididas em diferentes sub-grupos, tais como antocianinas, flavan-3-óis, flavonas, flavanonas 

e flavonóis (TSAO, 2010).  

 Shih et al., (2010) analisaram o efeito de extratos de amora ricos em compostos 

fenólicos e antocianinas na indução de enzimas antioxidantes e na promoção da cognição em 

ratinhos com envelhecimento acelerado. Os camundongos foram alimentados com uma dieta 

basal suplementada com 0,18% e 0,9% de extrato de amora por 12 semanas consecutivas. Os 

resultados mostraram que os ratos alimentados com o suplemento de extrato de amora 

apresentaram teor significativamente menor de proteína beta amilóide, aprendizagem 

melhorada e capacidade de memória em testes de resposta. Os animais tratados com o extrato 

também apresentaram atividade mais elevada da enzima antioxidante e menor oxidação 

lipídica no cérebro e fígado, em comparação com os ratinhos controle. Em geral, a 

suplementação com extratos ricos em compostos bioativos poderá ser vantajosa para a 

indução de sistema de defesa antioxidante e para a melhoria da deterioração da memória de 

animais em envelhecimento. 

 O crescente interesse pelos antioxidantes provenientes da dieta, presentes 

principalmente em frutas e vegetais, incentivou a pesquisa também no campo de bebidas 

comerciais ricas em polifenóis (GONZÁLEZ-MOLINA; MORENO; GARCÍA-VIGUERA, 

2009). 

 González-Molina, Moreno e García-viguera, (2009) produziram uma bebida rica em 

polifenóis a base de suco de limão e de romã em diferentes proporções (25%, 50% e 75% para 

ambos os sucos) e os resultados sugerem que a formulação de 75% de suco de romã e 25% de 

suco de limão, tem um potencial para o desenvolvimento de novas bebidas funcionais, 
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enfatizado pela sua elevada capacidade antioxidante. No entanto, não foi realizada análise 

sensorial a fim de detectar a aceitabilidade deste produto. 

 Na forma de uma bioterapia inovadora, os alimentos funcionais são atualmente 

investigados por suas atividades neuroprotetoras. A vitamina D e os compostos fenólicos são 

indicados como promissoras ferramentas terapêuticas para inibir a formação de espécies 

reativas de oxigênio  e a neuroinflamação na doença de Alzheimer (MAGRONE; 

MARZULLI; JIRILLO, 2012).  

 

2.1.5 Romã e doenças neurodegenerativas  

A romã é uma fruta originária do Oriente Médio, que se estende por toda a área do 

Mediterrâneo, a leste da China e da Índia, e pelo sudoeste americano, Califórnia e México. A 

árvore da romã prospera sob condições climáticas áridas e semi-áridas, e tem sido usada há 

séculos em culturas antigas na medicina popular (ROBERT et al., 2010).  

A romã (Punica granatum), bem como seus sucos e extratos, estão sendo amplamente 

promovidos, com ou sem apoio científico, para os consumidores como um dos superalimentos 

novos, capazes de enfrentar variedade de doenças. Esta fruta, que tem sido consumida e 

utilizada como um alimento funcional no Médio Oriente há milhares de anos, ganhou 

popularidade recentemente nos Estados Unidos (JOHANNINGSMEIER; HARRIS, 2011).  

A romã é mundialmente conhecida pelo seu elevado potencial antioxidante devido à 

presença de compostos fenólicos, os quais são responsáveis pela prevenção de doenças 

(SALGADO et al., 2012). Entre os principais compostos fenólicos da romã pode-se destacar 

as punicalaginas A e B, ácido gálico e o ácido elágico (QU et al., 2012). Dikmen, Ozturk e 

Ozturk (2011) descrevem o ácido elágico como principal composto fenólico presente na romã, 

sendo que o ácido elágico é metabolizado pela microflora humana e contribui para benefícios 

à saúde como composto antioxidante. 

A elevada atividade antioxidante in vitro dos produtos de romã tem estimulado estudos 

de seus efeitos na saúde relativos a elevado número de doenças crônicas relacionadas ao 

estresse oxidativo. Em vários estudos, frutas e sucos de romã demonstraram propriedades 

antioxidantes superiores a alimentos considerados de alta atividade antioxidante com valores 

três vezes superiores aos obtidos para o vinho tinto e o chá verde (GIL et al., 2000; 

JOHANNINGSMEIER; HARRIS, 2011). 

O subproduto da romã é chamado de bagaço e contém 78% de casca e 22% de 

sementes, com base no peso úmido (QU et al., 2010). Salgado et al., (2012) ao analisarem as 

diferentes porções da fruta verificaram que a casca de romã se destaca quanto a atividade 
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antioxidante e a quantidade de compostos fenólicos em relação a polpa do fruto, 

demonstrando seu potencial a ser explorado como ingrediente funcional. Isto explica porque 

sucos comerciais fabricados por meio de um processo em que frutas inteiras são pressionadas 

contêm níveis abundantes de compostos bioativos, ao passo que sucos preparados somente 

com a polpa possuem concentrações mínimas (QU et al., 2012). 

Dikmen, Ozturk e Ozturk (2011) avaliaram a atividade anti-proliferativa e apoptótica 

do extrato metanólico da casca da romã em células de câncer de mama humano (MCF-7) e 

detectaram que o extrato mostrou efeito anti-proliferativo dependente da concentração e do 

intervalo de incubação, demonstrando o potencial de utilização da casca da romã na 

prevenção do câncer de mama. 

O consumo do extrato de casca de romã foi testado em ratos com obesidade associada 

com hipercolesterolemia e doenças inflamatórias. Os animais receberam 6 mg de extrato por 

dia durante  um período de 4 semanas. Os resultados suportam que a romã constitui um 

alimento promissor no controle de perturbações aterogênicas e inflamatórias associadas com a 

obesidade (NEYRINCK et al., 2012).  

Os aumentos tanto da inflamação sistêmica quanto do estresse oxidativo estão 

estabelecidos como elementos chaves não tradicionais na aterosclerose e também estão 

envolvidos na desregulação da imunidade de pacientes em hemodiálise. Shema-didi et al., 

(2012) investigaram o efeito da ingestão de suco de romã sobre o estresse oxidativo e 

processos inflamatórios. Realizaram estudo duplo-cego randomizado com 101 pacientes em 

hemodiálise recebendo suco de romã três vezes por semana durante um ano. Apresentaram 

como desfecho primário os níveis de estresse oxidativo e biomarcadores de inflamação. Os 

desfechos secundários foram hospitalizações devido a infecções e a progressão do processo 

aterosclerótico. Os resultados apresentados indicam que a ingestão de suco de romã por 3 

meses resultou em redução significativa da oxidação de proteínas, oxidação lipídica e dos 

níveis de biomarcadores de inflamação. Adicionalmente, a ingestão de suco de romã resultou 

em uma incidência significativamente menor de internação devido a infecções. Além disso, 

25% dos pacientes no grupo de suco de romã tiveram melhora e apenas 5% progressão no 

processo aterosclerótico, enquanto que mais de 50% dos pacientes no grupo que recebia 

placebo mostraram progressão e nenhum apresentou qualquer melhoria. A ingestão de suco de 

romã por um período prolongado melhora os fatores de risco não tradicionais das doenças 

cardiovasculares, atenua a progressão do processo aterosclerótico, fortalece a imunidade inata 

e, portanto, reduz a morbidade entre os pacientes em hemodiálise (SHEMA-DIDI et al., 

2012). 
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Inúmeros trabalhos indicam as mais diversas aplicações funcionais da romã. Neste 

contexto, embora não existam maneiras comprovadas de retardar o início ou proporcionar 

uma progressão lenta da doença de Alzheimer, estudos sugerem que a dieta pode reduzir o 

risco de incidência da doença. Romãs contêm níveis muito elevados de substâncias 

polifenólicas antioxidantes, em comparação com outras frutas e vegetais.  Os polifenóis têm 

sido apontados  como neuroprotetores em diferentes modelos experimentais. Hartman et al., 

(2006) verificaram se a suplementação dietética com suco de romã influenciaria o 

comportamento da doença de Alzheimer em um modelo de camundongo transgênico. 

Camundongos transgênicos (APPsw/Tg2576) receberam suco de romã ou  água com açúcar 

como   controle de 6 a 12,5 meses de idade. Camundongos tratados com suco de romã 

aprenderam tarefas no labirinto de água mais rapidamente e nadaram mais rápido do que os 

controles. Ratos tratados com suco de romã apresentaram menor deposição de amilóide no 

hipocampo em relação ao controle de forma significativa. Estes resultados sugerem que o 

suco de romã possivelmente pode ser útil na prevenção e tratamento da doença de Alzheimer. 

Os cérebros dos pacientes com doença de Alzheimer estão sobre estresse oxidativo 

intenso. Choi et al., (2011) relataram que o extrato etanóico de romã apresentou efeitos 

antioxidantes e protetores em ratos através da inibição da morte de células neuronais e 

redução dos sintomas de deficiência de aprendizagem e memória. 

   Kumar, Maheshwari e Singh (2008) estudaram o papel do extrato etanóico de 

sementes de romã sobre o sistema nervoso central (SNC) em animais. O extrato foi 

administrado a ratos jovens e idosos em doses únicas de 100, 250 e 500 mg/kg. Os resultados 

mostraram que para todas as doses o extrato exibiu atividade ansiolítica e em doses de 250 e 

500 mg/kg foi capaz de induzir uma diminuição significativa no tempo de imobilidade, 

semelhante a imipramina, um fármaco antidepressivo reconhecido.  

Patel et al., (2008) detectaram em um estudo de toxicidade subcrônica que a 

administração oral de extrato de romã em níveis de até 600 mg por kg de peso corporal por  

dia não causou efeitos adversos em ratos machos e fêmeas. 

Salgado et al., (2012) mostraram que a casca da romã apresentou maior atividade 

antioxidante quando comparado as sementes e a polpa. Cascas de romã liofilizadas foram 

utilizadas na forma de um extrato seco que foi adicionado ao suco de laranja com morango. O 

extrato seco foi responsável pelo aumento significativo da atividade antioxidante dos sucos, 

proporcional às concentrações adicionadas. No entanto, embora ambos os sabores de sucos 

enriquecidos apresentaram níveis elevados de antioxidantes, as amostras com uma 
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concentração de 2% de extrato seco apresentaram rejeição na análise sensorial devido ao 

sabor adstringente da casca de romã.  

O extrato de casca de romã apresenta maior potencial como suplemento funcional rico 

em antioxidantes naturais do que o extrato da polpa. No entanto, a casca de romã merece 

estudos mais intensivos principalmente a fim de obter melhor aceitação sensorial pelo 

consumidor através da elaboração de  tratamentos a fim de reduzir o gosto adstringente.  

A microencapsulação pode ser uma técnica a ser explorada para a redução do gosto 

desagradável da casca da romã. Robert et al., (2010) encapsularam os compostos bioativos do 

suco e do extrato etanóico da romã (Punica granatum) com maltodextrina ou isolados 

protéico de soja  por spray drying e aplicaram as microcáspulas no enriquecimento de iogurte.  

Durante o armazenamento, a maltodextrina proporcionou maior efeito protetor sobre os 

polifenóis e antocianinas do que o isolado proteico de soja. Em conclusão, os compostos 

bioativos encapsulados obtidos em condições ótimas, mostraram recuperação superior a 90% 

após o processo de microencapsulação. Os compostos bioativos provenientes do extrato e 

encapsuladas com isolado proteico de soja apresentaram comportamento semelhante aos não 

encapsulados, o que foi diferente para os encapsulados elaborados com maltodextrina. As 

microcápsulas de romã estudadas podem ser utilizadas na produção de alimentos funcionais. 

No entanto, não foi realizada análise sensorial do produto enriquecido a fim de detectar se a 

adição de microcápsulas acarreta alteração sensorial do produto.  

Desta forma, a casca de romã apresenta potencial a ser explorado na indústria de 

alimentos funcionais por apresentar elevado teor de compostos bioativos, no entanto, a forma 

de aplicação desta casca deve ser melhor explorada. 

 

2.1.6 Microencapsulação 

 A produção industrial de alimentos requer a adição de substâncias específicas para 

adequar as caracteristicas sensoriais e/ou visando a preservação de diversas propriedades. 

Durante décadas, foi comum a aplicação de substâncias sintéticas conhecidas por aditivos 

para a obtenção de determinado benefício. No entanto, estas aplicações geraram inúmeros 

questionamento quanto a saudabilidade destes compostos. Neste cenário, é crescente a 

inclusão de ingredientes com potenciais benefícios para a saúde, tais como antioxidantes 

naturais, visando preencher esta lacuna (BORGOGNA et al., 2010). 

 O mercado de alimentos funcionais lida com um desafio: o controle da estabilidade 

compostos bioativos durante o processamento e armazenamento (BORGOGNA et al., 2010). 
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Ao tratar-se de antioxidantes este desafio ganha enfase ainda maior. Neste sentido, técnicas 

inovadoras de proteção destes compostos devem ser amplamente analisadas.  

 A microencapsulação é uma poderosa ferramente comumente aplicada para a proteção 

de uma vasta gama de biomoléculas. Esta técnica é baseada na incorporação de uma matriz 

polimérica, criando um microambiente na cápsula capaz de controlar as interações entre a 

parte interna e externa (BORGOGNA et al., 2010).  

 O processo de microencapsulação possibilita combinar na estrutura da microcápsula 

vários compostos simultaneamente. Isso é de fundamental relevância para a aplicação 

industrial, uma vez que simplifica o processo de enriquecimento de alimentos (BORGOGNA 

et al., 2010). 

 Outro desafio para a indústria de alimentos funcionais é que a adição de ingredientes 

bioativos não pode afetar as propriedades sensoriais dos alimentos. Dentro deste contexto, o 

tamanho das partículas afeta a textura, e consequentemente a adição de partículas grandes é 

indesejável na maioria dos casos, motivo pelo qual a microencapsulação torna-se crucial no 

setor alimentar. Deve ser salientado, contudo, que a indústria de alimentos é severamente 

limitada no que diz respeito aos compostos que podem ser utilizados para microencapsular 

(CHAMPAGNE; FUSTER, 2007).  

 Adicionalmente, os compostos fenólicos apresentam sabor desagradável, o que 

também limita a sua aplicação. A utilização de polifenóis encapsulados, em vez de compostos 

livres, pode efetivamente aliviar esta deficiência (FANG; BHANDARI, 2010). 

 Na indústria de alimentos, o processo de microencapsulação pode ser aplicado por 

uma variedade de razões, os quais foram sintetizados por Desai e Park (2005):  

(i) Proteção do material do núcleo da degradação,  

(ii) Redução da taxa de evaporação ou de transferência do material do núcleo para 

o ambiente externo,  

(iii) Modificação das características físicas do material original para permitir uma 

melhor manipulação,  

(iv) Liberação controlada do material do núcleo,  

(v) Eliminação de sabor indesejável ou sabor característico do material do núcleo; 

(vi)  Diluição do material do núcleo, quando apenas pequenas quantidades são 

necessárias,  

(vii) Separação de componentes da mistura evitando interações indesejáveis. 
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 Carboidratos como amido modificado, maltodextrina ou ciclodextrina são hidratados e 

utilizados como  materiais de parede. O material do núcleo, no caso o composto bioativo,  é 

homogeneizado com os materiais de parede antes do início do processo (FANG; 

BHANDARI, 2010). 

 Diversas metodologias podem ser aplicadas para a microencapsulação de substâncias 

alimentícias. Entre elas, a microencapsulação em spray drying, utilizada na indústria 

alimentícia desde os anos 1950, é um método econômico, de funcionamento flexível e capaz 

de produzir partículas de boa qualidade. Diante do exposto, é a técnica de produção de 

microcápsulas mais amplamente utilizada na indústria de alimentos, sendo normalmente 

aplicada na preparação de aditivos alimentares estáveis (DESAI; PARK , 2005).  

 A produção de um pó a base de frutas requer calor para evaporar a água e um 

mecanismo de moagem para converter o produto a uma forma de pó, e comumente acarretam 

na degradação de compostos bioativos sensíveis. A secagem em spray drying é um método de 

transformação único para a produção de pó que com a aplicação de um material de parede 

provoca conservação de grande parte dos compostos de interesse (MITZI MA; DOLAN, 

2011). 

 O spray drying permite a transformação de um fluido em partículas secas por uma 

secagem a quente. A alimentação pode ser uma solução, suspensão, dispersão ou emulsão e o 

produto seco final pode estar na forma de pós, grânulos ou aglomerados, dependendo das 

propriedades físicas e químicas do produto alimentado, o dimensionamento do secador e as 

propriedades desejadas no pó final (PATEL; PATEL; SUTHAR, 2009).  

 O spray drying produz partículas do tipo matriz, com núcleo múltiplo, ou seja, onde o 

material do núcleo é disperso por todo o material da parede. A área central é ocupada pelo 

vazio resultante da expansão das partículas durante as fases de secagem (JAFARI et al., 

2008).  

 

2.1.7 Resíduos agroindustriais  

Atualmente, observa-se tendência clara do consumidor para ingredientes naturais que 

apresentem alguma relação com a saúde. Adicionalmente, a produção de ingredientes naturais 

a partir de fontes sustentáveis como os resíduos agroindustriais constitui nova direção a ser 

explorada pela indústria de alimentos. 

Resíduos sólidos diferenciam-se do termo lixo porque, enquanto este último não possui 

nenhum tipo de valor e devem apenas ser descartados. Os resíduos possuem valor econômico 

agregado, por possibilitarem o reaproveitamento (DERMAJORIVIC, 1995).  
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Além dos problemas ambientais gerados, os resíduos representam perdas de matérias 

primas e energia, exigindo investimentos significativos em tratamentos para controlar a 

poluição (PELIZER et al., 2007).  

Diversos estudos sobre a composição de resíduos agroindustriais brasileiros têm sido 

realizados com o intuito de que estes sejam adequadamente aproveitados. Os resíduos 

agroindustriais possuem quantidade considerável de substâncias bioativas, reconhecidas por 

suas propriedades promotoras de saúde e aplicações tecnológicas como antioxidantes, 

algumas também como corantes alimentares (STOCKHAMMER et al., 2009).  
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2.2 Materiais e métodos 

 

2.2.1 Obtenção da matéria prima  

Frutos de romã (Punica granatum L.), adquiridos da Companhia de Entrepostos e 

Armazéns Gerais do Estado de São Paulo (CEAGESP), foram transportados até o laboratório 

em caixas de poliestireno expandido de modo a manter suas características bioativas 

inalteradas.  

As frutas, in natura, foram selecionadas manualmente considerando a uniformidade no 

estágio de maturação e a ausência de injurias, e posteriormente, foram lavadas com água 

corrente; higienizadas por 15 minutos em solução de hipoclorito de sódio 20 ppm e 

enxaguadas com água destilada, a fim de remover sujidades e reduzir a carga microbiana. 

A separação das cascas foi realizada manualmente e as mesmas permaneceram 

armazenadas em embalagens plásticas a 4°C até o momento da extração, conforme pode ser 

observado na Figura 3. 

 

  

Figura 3 - Ilustração do processamento da romã em casca e semente + polpa 

(1) romãs cortadas ao meio, (2) despolpamento, (3) armazenamento da polpa e semente e (4) 

armazenamento da casca de romã destinadas a produção do extrato  

 

2.2.2 Produção dos extratos 

A produção dos extratos foi realizada em condições de baixa luminosidade e um curto 

tempo para evitar possível degradação e oxidação dos compostos bioativos. Quando o foco da 

pesquisa envolve atividade antioxidante e métodos que utilizam o binômio radical livre e 
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antioxidante, com reações rápidas e de acentuada instabilidade, a luminosidade e a 

temperatura nas quais as amostras são submetidas se tornam parâmetros críticos para 

assegurar confiabilidade nos valores encontrados. 

Os extratos foram preparados através da percolação das cascas moídas com soluções 

de etanol-água, em diferentes concentrações, na proporção 1:50 (casca [g]:solvente [mL]) 

(QU et al., 2010). A escolha do etanol como solvente se justifica pela sua baixa toxicidade 

quando comparado ao metanol e/ou acetona. A extração foi realizada em mesa agitadora 

(Modelo ET-1401, Tecnal, Brasil), protegida da iluminação, á temperatura ambiente (24±2°C) 

durante 24 horas e o extrato resultante foi centrifugado a 1956,2 g em centrífuga (Modelo NT 

825, Nova Técnica, Brasil). Em seguida, o sobrenadante foi concentrado em rotaevaporador a 

35°C (Modelo 801, Fisatom, Brasil), sob vácuo até secagem completa. Para garantir que todo 

o solvente fosse retirado da amostra, uma vez que estes extratos foram utilizados para a 

elaboração das microcápsulas e posterior consumo, foi realizada a aplicação de nitrogênio 

líquido (Marca White Martins). Os extratos permaneceram congelados em embalagem 

protegida da luz e congelados a – 80°C até o momento das análises. 

Os extratos produzidos a partir da casca de romã foram denominados: extrato aquoso 

(100% de água), extrato 60% (60% de etanol e 40% de água), extrato 80% (80% de etanol e 

20% de água) e extrato 100% (100% de etanol).  

 

2.2.3 Delineamento experimental e tratamentos 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro 

tratamentos e quatro repetições.  

Os tratamentos corresponderam às diferentes concentrações de etanol-água, 

respectivamente, como solventes de extração: 0-100, 60-40, 80-20, 100-0.  

Finalizada esta etapa, o tratamento que apresentou valores mais satisfatórios na 

inibição da acetilcolinesterase foi aplicado na produção de uma microcápsula.  

 

2.2.4 Quantificação de compostos fenólicos  

O conteúdo de compostos fenólicos no extrato foi determinado pelo método de Folin-

Ciocalteu de acordo com a metodologia proposta por Swain e Hillis (1959). Para a análise foi 

adotada diluição do extrato em metanol na ordem de 1/50 e um controle também foi 

preparado contendo 50 mL de metanol. A leitura da absorbância foi realizada a 660 nm em 

espectrofotômetro (modelo Unico® 2800 UV/VIS – Interprise Brasil) e os resultados foram 

expressos em mg equivalente de catequina/g.  
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As concentrações de catequina na curva padrão para compostos fenólicos foram: 0,0; 

0,04; 0,08; 0,12; 0,16 mg/mL.  

 

2.2.5 Screening da atividade antioxidante 

Metodologias com base no sequestro do radical 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) 

radical e 2,2-azino-bis-3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic (ABTS) foram usados para 

determinar a atividade antioxidante dos extratos analisados.  

 

2.2.5.1 Ensaio pelo método DPPH 

O método adotado descrito por Brand-Williams, Cuvelier e Berset (1995) fundamenta-

se em avaliar a atividade antioxidante de alimentos ou extratos, através do seqüestro do 

radical DPPH. Este método foi utilizado para avaliar a atividade antioxidante tanto dos 

extratos quanto das microcápsulas de casca de romã. Uma alíquota de 0,1 mL da diluição 

adotada (1:500) tanto dos extratos quanto das microcápsulas reagiu com 3,9 mL do radical 

DPPH. Para os extratos a diluição foi realizada em etanol, no entanto, para as microcápsulas 

diluição foi feita em metanol, pois este solvente precipita a maltodextrina, tornando os 

compostos bioativos disponíveis para a análise. 

As absorbâncias foram lidas a 517nm em espectrofotômetro (modelo Unico® 2800 

UV/VIS – Interprise Brasil). Os resultados foram expressos em µM Trolox g
-1

 extrato e os 

valores calculados segundo equivalência a curva padrão de trolox.  

 

2.2.5.2 Ensaio pelo método ABTS 

 A atividade antioxidante pelo método ABTS foi feita segundo metodologia descrita 

pela EMBRAPA, (2007). O radical ABTS
•+

 foi formado pela reação de ABTS 7 mM com 

perssulfato de potássio 140 mM. Para este método, uma alíquota de 20 uL da diluição adotada 

para o extrato (1:10) reagiu com 2,0 mL do radical ABTS. As leituras foram realizadas em 

espectrofotômetro (modelo Unico® 2800 UV/VIS – Interprise Brasil) a 734 nm e para a 

construção da curva padrão foi utilizado o antioxidante Trolox, nas concentrações de 100 – 

2000 μM. Os resultados da atividade antioxidante foram expressos em μM de equivalentes ao 

Trolox por g de extrato.  
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2.2.6 Taninos 

 A quantificação de taninos foi realizada segundo a metodologia descrita por Price, 

Hagerman e Butler, (1980). A curva padrão foi construída utilizando catequina e os resultados 

foram expressos em mg equivalente de catequina por grama de extrato.  

As concentrações de catequina na curva padrão para taninos foram: 0,0; 0,0002; 

0,0004; 0,0006; 0,0008; 0,001 mg/mL.  

 

2.2.7Atividade inibitória da acetilcolinesterase 

 Foi adotado método fotométrico para a determinação da atividade anticolinesterásica 

descrito por Ellman et al., (1961). O método se baseia na medida da taxa de produção de 

tiocolina à medida que a acetilcolina é hidrolisada pela AChE. Isto ocorre pela continuação da 

reação da tiocolina com reagente de Ellman, produzindo o ânion amarelo. A taxa de produção 

do composto colorido é mensurada em espectrofotômetro UV/VIS em 412 ou 405 nm. Este 

método fotométrico exige elevada solubilidade em água de todos os reagentes e 

principalmente das amostras uma vez que os tampões e as soluções estão em meio aquoso.  

 A atividade inibitória da AChE foi medida em microescala através de um leitor de 

microplacas de 96 poços (Thermo Scientific).  

 O extrato puro foi utilizado como a solução mãe e as diluições posteriores foram feitas 

utilizando etanol (30; 25; 20; 15; 10; 8; 5; 3 e 1 mg mL
-1

). 

 A fisostigmina na concentração 1 mg mL
-1

 foi aplicada como controle positivo.  

 As taxas das reações foram calculadas utilizando software apropriado (GraphPad 

Prism versão 5.0). Qualquer aumento da absorbância antes da adição da enzima devido à 

hidrólise espontânea do substrato foi corretamente corrigido subtraindo-se a taxa da reação 

antes da adição da enzima da taxa obtida após a adição da enzima.   

 As porcentagens de inibição foram calculadas comparando-se as taxas das reações das 

amostras com a taxa de reação do controle (solvente utilizado para solubilizar cada amostra) 

através da fórmula: % inibição = 100 (taxa da reação amostra/taxa da reação controle x 100).  

 Os valores de IC50 foram determinados através da equação da reta do gráfico 

“concentração versus porcentagem de inibição”. Cada concentração de cada amostra foi 

analisada em cinco repetições e os resultados obtidos através de média ± desvio padrão. 

 

2.2.8 Atomização 

 O extrato com maior potencial anticolinesterásico foi submetido a atomização para a 

elaboração de micropartículas. As micropartículas de extrato de romã foram obtidas por 
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atomização em aparelho spray dryer modelo LM-MSD 1.0 (Labmaq do Brasil Ltda) de 

acordo as melhores condições de secagem encontradas por Vardin e Yasar, (2012), com 

modificação, o grau de dextrose equivalente da maltodextrina.  

 Como agente carreador foi utilizado a maltodextrina (Maltogill 20), gentilmente 

cedida pela Cargill Agricola SA (São Paulo-SP, Brasil), um produto obtido pela conversão 

enzimática do amido com grau de dextrose equivalente 20.  

 O agente de parede foi adicionado ao extrato na proporção 1:1 (VARDIN; YASAR, 

2012), sendo esta mistura mantida em agitação até a completa homogeneização. Durante o 

processo de microencapsulação a solução foi mantida sobre agitação, em agitador mecânico 

(modelo 752, Fisatom, São Paulo- Brasil) com barra magnética, à temperatura ambiente (23 a 

25°C).  

 As condições operacionais utilizadas no spray dryer foram: diâmetro do bico 

atomizador de 0,7 mm, vazão do ar de secagem 30 L min
-1

, vazão de líquido 10,0 mL/min e 

temperaturas de entrada e saída do ar de 120±10 e 94±1°C, respectivamente.  

 

2.2.9 Análise de microestrutura 

 O estudo da morfologia das partículas foi realizado através da microscopia eletrônica 

de varredura (MEV) de acordo com Kitajima e Leite, (1999). As microcápsulas de romã e a 

maltodextrina pura seca em spray dryer foram fixadas em porta-espécimens metálicos 

(stubs) de 12 mm de diâmetro e 10 mm de altura. A fixação foi realizada através do uso de 

fita adesiva de dupla face, a qual foi previamente aplicada no stub e pressionada para eliminar 

as rugosidades. Em seguida, as amostras foram coladas na parte superior da fita. Foi realizada 

a metalização das amostras (sputtering) e em seguida as mesmas foram cobertas com ouro. 

Para isso, foi utilizado o processo de evaporação do ouro com utilização de vácuo no 

metalizador Sputter Coater Balzers SCD050. Para a metalização, foi aplicada uma corrente de 

40 mA durante 180 segundos, tendo como gás de arraste o argônio a um vácuo de 0,05 mbar. 

 O microscópio eletrônico de varredura utilizado para visualização das amostras foi o 

MEV JSM – 5800LV – JEOL. As imagens foram capturadas na forma digital. 

 

2.2.10 Umidade 

 A umidade do extrato e das micropartículas foi determinada em analisador de umidade 

com uma lâmpada halógena MB 35 (Ohaus, USA). Este equipamento apresenta uma balança 

de precisão e uma unidade de secagem.  
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 Uma amostra de massa 0,5g foi colocada na balança e pesada, com o início do teste, a 

lâmpada halógena foi ativada e forneceu calor á unidade de secagem até que se atingiu a 

temperatura de 105ºC e a balança de precisão executou pesagens sucessivas da amostra até 

que fosse atingida uma massa constante. O teor de umidade, obtido por termogravimetria, foi 

fornecido em porcentagem.  

 

2.2.11 Higroscopicidade 

 O grau de higroscopicidade das micropartículas foi mensurado segundo Cai e Corke, 

(2000) com modificações. As amostras (cerca de 0,2 g) de micropartículas foram distribuidas 

em placas de Petri a 25 ° C e armazenadas em um recipiente hermeticamente fechado, neste 

caso adotou-se o dessecador, o qual continha  solução saturada de cloreto de sódio. Após sete 

dias, a umidade higroscópica (higroscopicidade) foi calculada com base no peso anterior e 

atual e expressa como g de água absorvida por 100 g de sólidos secos (g 100 g
-1

). 

 

2.2.12 Solubilidade 

 A análise de solubilidade foi realizada segundo Cano-Chauca et al., (2005). As 

micropartículas (cerca de 0,5 g) foram cuidadosamente adicionadas a 50 mL de água destilada 

a temperatura ambiente, em seguida a solução permaneceu em mesa agitadora a 100-120 rpm 

durante 30 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente, a solução foi centrifugada a 3000 

g durante 5 minutos. Uma alíquota de 25 mL do sobrenadante foi transferido para placas de 

Petri previamente secas e pesadas e as placas foram imediatamente colocadas em estufa a 

105ºC durante 5 h. Em seguida, a solubilidade (%) foi calculada pela diferença de peso. 

 

2.2.13 Análise estatística  

 Após constatação da normalidade dos dados pelo teste de Shapiro-Wilk e da 

homogeneidade das variâncias pelo teste de Box-Cox, os dados obtidos para os extratos foram 

submetidos à análise de variância (ANOVA), utilizando o software SAS (SAS/STAT, 2003) e 

as características que apresentaram médias com diferença significativa pelo teste F (p <0,05) 

em resposta às diferentes concentrações de extrato foram comparadas pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade. 

 Para avaliar o grau de associação entre as características foram estimados coeficientes 

de correlação de Pearson, para cada par de características, com os níveis de significância 

obtidos pelo teste t (1 e 5%), utilizando o programa estatístico SAS (SAS/STAT, 2003). 
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 A partir destes resultados, obteve-se a melhor concentração de extrato, o qual foi 

selecionado para a atomização. O método utilizado para a avaliação dos dados obtidos nas 

análises da micropartícula foi à estatística descritiva, por meio de porcentagens, média e 

desvio padrão. 

 Para a comparação entre a atividade antioxidante e o potencial anticolinesterásico da 

micropartícula e do extrato utilizado para sua elaboração foi aplicado o teste T a 5% ou 1% de 

probabilidade para amostras pareadas com o auxílio do programa SAS (SAS/STAT, 2003). 

 

2.2.14 Análise sensorial 

 Para avaliar se a adição de micropartículas ao suco provocou diferença sensorial, foi 

aplicado o teste triangular de acordo com os padrões estabelecidos pelo Instituto Adolfo Lutz. 

Para tal, foram distribuídas três amostras de suco de uva elaboradas a partir do preparado em 

pó de marca comercial, sendo duas iguais e uma diferente. As amostras foram codificadas 

aleatoriamente com três dígitos e servidas aos julgadores. As amostras foram apresentadas em 

duas séries, com seis arranjos balanceados (AAB, ABA, BAA, BBA, BAB, ABB), variando 

sua ordem de apresentação.  

 As amostras testadas foram:  

 Amostra A - suco elaborado com preparado em pó nas condições indicadas no verso 

do produto; 

 Amostra B - suco elaborado com preparado em pó nas condições indicadas no verso 

do produto enriquecido com 4% (p/p) de micropartículas de romã. 

 Os julgadores deveriam provar as amostras da esquerda para a direita, treinando assim 

sua memória sensorial, e deveriam detectar a amostra como diferente das demais. 

 Participaram deste teste 44 julgadores.  O objetivo do teste era verificar se os 44 

provadores que participaram da análise conseguiriam detectar diferença entre amostras de 

suco convencional e suco enriquecido com micropartículas.  

 Os provadores foram solicitados a utilizar a ficha sensorial para teste triangular e 

identificar a amostra diferente. Entre cada amostra, foi solicitada a ingestão de água para 

limpeza do palato.  

 Na análise dos resultados, foi utilizada a tabela com número mínimo de respostas 

corretas para estabelecer diferença significativa entre amostras, em vários níveis de 

significância (5%, 1% e 0,1%).  
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2.3 Resultados e Discussão 

  

2.3.1 Caracterização dos extratos 

Os extratos produzidos a partir das cascas de romã apresentaram coloração alaranjada 

forte. O extrato 100% apresentou precipitado branco não encontrado nos demais, conforme 

pode ser observado na Figura 4.  

 

Figura 4 - Extrato 100% de casca de romã. 

 

2.3.1.1 Capacidade antioxidante  

A quantidade de compostos fenólicos, taninos e a capacidade antioxidante, dos extratos de 

casca de romã mensurada por dois métodos, estão descritos na tabela 2.  

 

Tabela 2 - Compostos fenólicos totais, taninos e capacidade antioxidante de diferentes extratos de casca de romã 

 DPPH (µm 

Trolox g
-1

 

extrato) 

ABTS (µm 

Trolox g
-1

 

extrato) 

Compostos 

Fenólicos 

(mg g
-1

 

extrato) 

Taninos (µg 

g
-1

 amostra) 

Extrato Aquoso 1203,73 
a, b

 9328,79 
a, b

 618,04 
b
 18,58 

c
 

Extrato 60% 1244,57 
a
 9779,39 

a
 1099,43 

a
 83,23 

a 
 

Extrato 80% 1157,65 
b, c

 9221,76 
b
 600,10 

b
 73,51 

a
 

Extrato 100% 1109,48 
c
 9382,82 

a, b
 563,21 

b
 28,99 

b
 

*Letras diferentes na mesma coluna diferem entre si a 5% de significância.  

 

 Em vários estudos utilizando ensaios múltiplos de análise da atividade antioxidante, 

frutas e sucos de romã demonstraram propriedades antioxidantes semelhantes ou superiores 

do que outros alimentos considerados de alto poder antioxidante, incluindo o vinho tinto e chá 

verde (JOHANNINGSMEIER; HARRIS, 2011). Sucos comerciais de romã apresentam 
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atividade antioxidante (18-20 TEAC) três vezes superior ao vinho tinto e o chá verde (6-8 

TEAC) (GIL et al., 2000).  

 Pesquisas têm mostrado que a atividade antioxidante e o teor de compostos fenólicos 

totais da casca de romã (68,3% de redução DPPH em 10 ppm e 242,9 mg de compostos 

fenólicos por ml de extrato, respectivamente) foram maiores do que as de sua semente (0,2% 

de redução DPPH em 10 ppm e 62 mg de compostos fenólicos por ml de extrato) e de sua 

polpa (0,8% de redução DPPH em 10 ppm e 26,2 mg de compostos fenólicos por ml de 

extrato), demonstrando que, assim como grande parte dos vegetais consumidos, a fração 

vegetal de maior bioatividade é descartada durante o consumo (FISCHER; REINHOLD 

CARLE; KAMMERER, 2011; SALGADO et al., 2012).  

 Os resultados obtidos nesta análise indicaram que o extrato de casca de romã em 

questão pode ser considerado fonte de compostos com atividade antioxidante e trazer 

possíveis benefícios à saúde como, por exemplo, a prevenção de doenças neurodegenerativas.  

 Existem vários métodos para determinação da atividade antioxidante. A complexidade 

química dos extratos, constituidos por dezenas de compostos com diferentes grupos 

funcionais, polaridade e comportamento químico, pode levar a resultados contraditórios, 

dependendo do teste utilizado. Portanto, a adoção de mais de um ensaio para avaliar o 

potencial antioxidante dos extratos é uma ferramenta bem mais informativa e até mesmo 

indispensável (OZTURK, 2012). 

 O método ABTS mede a capacidade antioxidante determinada pela descoloração do 

ABTS através da medida da redução do radical com a inibição percentual de absorbância a 

734 nm. Adicionalmente, no método DPPH, a medida é dada pelo decréscimo da absorbância 

a 515nm através da captura do radical livre pelos compostos antioxidantes presentes na 

amostra.  

 Na análise pelo DPPH, as maiores atividades antioxidantes foram encontradas para o 

extrato 60% que não diferiu significativamente do extrato aquoso. Qu et al., (2010) também 

relatam a eficiência da água como solvente para a extração de antioxidantes de bagaço de 

romã. O extrato aquoso, por sua vez, não apresentou diferença significativa do extrato 80%, 

que também não diferiu do extrato 100%. É possível verificar que os solventes não são 

capazes de destruir a capacidade antioxidante dos extratos de romã, mas possivelmente 

modificam a natureza dos compostos fenólicos extraidos (KULKARNI; ARADHYA; 

DIVAKAR, 2004), acarretando em modificações quantitativas na capacidade antioxidantes 

dos diferentes extratos.  
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 Na análise de ABTS, os extratos apresentaram menores diferenças entre si do que na 

análise por DPPH. O extrato aquoso, 60% e 100% não diferiram entre si a 5% de 

significância, do mesmo modo, o extrato aquoso, 80% e 100% também não apresentaram 

diferença significativa ao mesmo nível. O extrato 80% apresentou os menores valores de 

capacidade antioxidante,  diferentemente do resultado da metodologia de DPPH, no entanto, 

não houve diferença significativa com o extrato 100%, o qual apresentou os menores teores de 

capacidade antioxidante por DPPH.  

 Embora os dois ensaios apresentem o mesmo princípio, o ABTS apresenta maior 

capacidade para avaliar a atividade antioxidante uma vez que considera os compostos tanto 

lipofílicos quanto hidrofílicos, enquanto o DPPH apresenta problemas relacionados a 

solubilidade para avaliar ambos os tipos de compostos, o que pode explicar a diferença 

numérica dos resultados entre os métodos (DASTMALCHI et al., 2011).  

 Muller, Fröhlich e Böhm, (2011) defendem que alguns compostos não reagem frente 

ao radical livre DPPH por serem lipofilicos. Portanto, devido á sensibilidade de cada método 

utilizado para a determinação da capacidade antioxidante, os resultados produzidos podem ser 

divergentes. 

 Substâncias polares e apolares são frequentemente utilizadas para o isolamento de 

antioxidantes e tanto o rendimento de extração quanto a atividade antioxidante dos extratos é 

fortemente dependente do solvente adotado, devido às diferentes polaridades e solubilidades 

apresentadas pelos compostos antioxidantes (DUTRA; LEITE; BARBOSA, 2008). Os 

compostos antioxidantes específicos podem responder de uma forma diferente para variadas 

fontes de radicais e consequentemente para diferentes metodologias de medida de atividade 

antioxidante. 

 Diversos métodos e solventes vêm sendo utilizados para a extração de compostos 

biologicamente ativos de materiais vegetais. Encontrar um único método que seja adequado 

para a extração de bioativos é importante, porém não é uma tarefa simples devido à 

diversidade de estruturas químicas e variações de sensibilidade dos compostos às condições 

de extração. Não existe um sistema de solvente que seja adequado para extrair todos os 

compostos bioativos de uma matriz. Li et al., (2006) afirmam que a mistura de solventes é 

mais eficaz na recuperação de antioxidantes do que o uso de solventes individuais conforme 

foi constatado nos resultados obtidos (Tabela 1).  

 A polaridade do solvente pode afetar a extração dos compostos com atividade 

antioxidante, bem como a presença de compostos não antioxidantes também podem afetar os 

resultados.  
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 Para a obtenção de produtos antioxidantes para a indústria de alimentos, as extrações 

geralmente são realizadas utilizando água, alcoóis ou uma mistura deles. Isto porque embora o 

uso de solventes orgânicos na elaboração de extratos vegetais seja convencional, seu emprego 

implica em questões relativas à toxicidade ambiental e farmacológica, além da periculosidade 

existente ao manipulá-los. Assim, a substituição de solventes orgânicos por misturas com 

água, como os extratos apresentados neste estudo, é de grande interesse pelo menor impacto 

ambiental, custo operacional, periculosidade e toxicidade.  

 Independente das diferenças de resultados entre as metodologias adotadas verificou-se 

que a elaboração de extratos com uma mistura etanol: água, mais especificamente na 

proporção 60:40, acarretou em excelente extração de compostos com capacidade antioxidante. 

Desta forma, a utilização da casca de romã na elaboração de extratos etanóicos ricos em 

compostos bioativos é uma alternativa viável, podendo ser amplamente explorada tanto na 

indústria de ingredientes, como na de alimentos.  

 

2.3.1.2 Compostos Fenólicos 

 O extrato da casca de romã se destaca pela sua riqueza em compostos fenólicos, 

evidenciando potencial a ser explorado.  

 Quanto à otimização do solvente de extração, é possível verificar que o extrato 60% 

foi o mais eficiente na extração de tais compostos. Os demais extratos não diferiram 

significativamente a 5% quanto ao teor de compostos fenólicos, conforme pode ser observado 

na tabela 1.  

 O extrato 60% também se destacou pela maior atividade antioxidante, o que 

possivelmente relaciona que os compostos fenólicos são os principais constituintes que 

contribuem para esta capacidade nos extratos da casca de romã.   

 Rababah et al., (2010) também detectaram uma forte influência do solvente na 

extração dos compostos fenólicos em romã. A influencia de diferentes solventes na extração 

de compostos fenólicos totais é resultado das diferenças de polaridade e de solubilidade entre 

os diferentes componentes fenólicos presentes nas plantas (HAYOUNI et al., 2007).  

 A otimização do método de extração é uma etapa importante para a obtenção de maior 

eficiência e rentabilidade do processo, atributos essenciais para a indústria.  

 Pesquisadores sugerem que a ingestão mínima total de fenólicos em um dia seja de 1g, 

o que corresponde a aproximadamente 1 g de extrato, demonstrando o potencial a ser 

explorado do extrato de casca de romã como fonte de compostos de interesse (SILBERBERG 

et al., 2006).   
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 Salgado et al., (2012) encontrou valores inferiores de compostos fenólicos para a casca 

de romã in natura (242,9 mg/ml) quando comparado aos encontrados nos extratos em 

questão.  Estes dados comprovam que o extrato concentrou os compostos fenólicos presentes 

no resíduo.  

 

2.3.1.3 Taninos 

 Os taninos são as principais substâncias responsáveis pelo sabor adstringente de 

muitas frutas e vegetais (DE JESUS et al., 2012). A casca da romã é altamente conhecida pelo 

seu sabor adstringente, sendo este um problema para a inclusão deste produto em alimentos, 

já que provoca rejeição sensorial.  

 Sucos comerciais de romã possuem sabor adstringente com teores de taninos em torno 

de 417-539 mg L
-1

 (GIL et al., 2000), enquanto em sucos sem romã as médias variaram em 

320 mg L
-1

  (MOUSAVINEJAD et al., 2009). O extrato aquoso apresentou menor teor de 

taninos (18,58 µg g
-1

), seguido do extrato 100% (28,99 µg g
-1

). Os extratos 60% (83,23 µg g
-

1
) e 80% (73,51 µg g

-1
) foram eficazes na extração dos taninos da casca de romã, e não 

diferiram de forma significativa a 5%.  

 O extrato 60% apresentou a maior quantidade de taninos, bem como de fenólicos e 

capacidade antioxidante, o que evidencia que esta proporção entre etanol e água seria a mais 

eficiente na extração de compostos bioativos na casca de romã.  

 Existem espécies em que somente a água é utilizada na extração de taninos; em outras 

espécies, para melhorar a extração e a qualidade dos taninos, são adicionados à água 

diferentes concentrações de outros solventes (PIZZI, 1994). Os resultados para a casca de 

romã indicam que a mistura de solventes é mais eficaz na extração de taninos do que a 

utilização de apenas um solvente como água e o etanol.  

 O conceito de antioxidantes assim como seu estudo avançou e taninos, antigamente 

considerados apenas compostos antinutricionais que traziam inúmeros malefícios quando 

consumidos como parte da dieta, hoje são também investigados pelo seu potencial 

antioxidante e consequentemente benéfico à saúde. 

 Chung, Wei e Johnson, (1998) defendem que os taninos têm duplo efeito devido sua 

atuação contra carcinogênese ou como antimicrobiano e aos efeitos carcinogênico, 

hepatotóxico ou antinutricionais, variando de acordo com a dose ingerida. Neste sentido, 

Chung, Wei e Johnson, (1998) relatam que nozes contendo 25% de taninos podem ser 

responsáveis pela alta incidência de câncer de esôfago em determinada localidade dos Estados 

Unidos, onde pessoas comumente as consomem após o almoço. Os valores de taninos 
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encontrados nos extratos da casca de romã se encontram abaixo daqueles que segundo a 

literatura (25%) estão associados a danos a saúde (CHUNG; WEI; JOHNSON, 1998).   

 Segundo Martinez e Moyano, (2003) há comprometimento do aproveitamento do ferro 

e proteínas quando os níveis de taninos totais são superiores ao intervalo de 10 a 50 mg g
-1

. 

Sendo assim, como os extratos testados apresentaram níveis inferiores a este intervalo 

(máximo de 83,23 µg g
-1

) pode-se inferir que os teores de taninos presentes nos extratos não 

serão suficientes para ocasionar deficiências nutricionais aos seres humanos. 

 

2.3.1.4 Inibição de acetilcolinesterase 

 Os resultados de inibição de AChE encontrados para os extratos de casca de romã 

estão apresentados nos Gráficos 1, 2, 3 e 4: 

 

 

Gráfico 1 – Concentração, em miligramas, de extrato aquoso de casca de romã versus inibição de          

      acetilcolinesterase  
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Gráfico 2 - Concentração, em miligramas, de extrato 60% de casca de romã versus inibição de      

      acetilcolinesterase 

 

 
Gráfico 3 - Concentração, em miligramas, de extrato 80% de casca de romã versus inibição de acetilcolinesterase 
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Gráfico 4 - Concentração, em miligramas, de extrato 100% de casca de romã versus inibição de     

      acetilcolinesterase 

 

 No método de espectrofotometria descrito por Ellman et al., (1961), o extrato de casca 

de romã inibiu a enzima AChE de forma dose-dependente conforme pode ser observado nos 

gráficos 1, 2, 3 e 4.  

 A partir da equação da reta foi realizado o calculo do IC50, ou seja, da quantidade de 

extrato necessária para reduzir em 50% a quantidade da enzima AChE no ensaio que está 

apresentado na Tabela 3.  

 

Tabela 3 – Atividade anticolinesterásica, expressa em IC50, de extrato de casca de romã  

 

 

 

 

 

 

 

 No estudo de alimentos ou seus extratos no papel inibitório de AChE, encontram-se 

maiores valores de IC 50 quando comparado ao estudo de compostos sintéticos ou alcalóides 

isolados. Isto ocorre devido ao alimento ser um sistema complexo, onde se têm outras 

Extrato IC50 (mg) 

Aquoso 2,62 c 

60% 2,73 b 

80% 2,48 d 

100% 5,20 a 
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substâncias que podem potencializar ou prejudicar a inibição. Adicionalmente, deve ser 

considerado que a quantidade de ingestão de alimento de forma segura é superior a de 

compostos sintéticos ou alcaloides isolados. 

 Além disso, o solvente de extração exerceu forte influencia na inibição, possivelmente 

porque a polaridade da solução pode interferir na extração dos compostos responsáveis por 

esta atividade. O extrato 80% apresentou menor valor de IC50, sendo considerado o melhor 

extrato na inibição da AChE e consequentemente na possível prevenção da doença de 

Alzheimer. Isto porque o aumento da concentração de acetilcolina no cérebro é alcançado 

com a inibição da atividade da AChE, impedindo a quebra da acetilcolina, levando a  

acréscimo de comunicação entre as células nervosas que usam acetilcolina como mensageiro 

químico. Esta ação tem sido comumente usada para melhorar temporariamente ou estabilizar 

os sintomas da doença de Alzheimer (MUKHERJEE et al., 2007).  

 Neste caso, a ingestão de 2,48 mg de extrato 80% seria capaz de inibir 50% da AChE. 

O consumo deste extrato de forma regular iria evitar o acumulo excessivo de AChE no 

organismo. 

 O extrato 100% foi o que apresentou maior valor de IC50, sendo necessária maior 

quantidade deste extrato para alcançar a redução de 50% da atividade enzimática, o que não é 

interessante. Isto ocorreu possivelmente porque o solvente puro não foi capaz de extrair os 

compostos que apresentam tal atividade.  

 Ademosun e Oboh, (2012) caracterizaram os efeitos de alguns sucos de frutas cítricas 

(grapefruit, limão, laranja e tangerina) sobre a atividade da AChE in vitro. Neste estudo, a 

atividade da AChE foi inibida pelos sucos de uma forma dependente da dose, como também 

foi verificado para o extrato da casca da romã.   

Benamar et al., (2010) mostraram que alguns extratos de plantas com conteúdo fenólico 

expressivo inibiu a atividade da AChE in “vitro”, e que poderia, portanto, ser sugerido que a 

inibição da AChE pela casca de romã teria relação com seus compostos fenólicos. No entanto, 

com a correlação é possível perceber que a quantidade de fenólicos não está fortemente 

relacionada à inibição da AChE, demonstrando que possivelmente os fenólicos exercem 

influência na inibição, mas deve ser considerada a natureza dos compostos fenólicos e não 

apenas sua quantidade.  

 irone –Vilaplana et al., (2012) relataram que o suco de limão apresentou um IC50 de 

13,18 mL, enquanto o suco de açaí apresentou IC50 de 21,14 mL. Diante do potencial 

anticolinesterásico apresentado pelos sucos, foi desenvolvido um blend que era mistura dos 

dois sucos, o qual apresentou IC50 de 8,83 ml, a ser adotado na dieta visando principalmente 
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a prevenção de doenças neurodegenerativas, sendo que estes valores são superiores aos 

encontrados (Tabela 3).  

Adicionalmente, o Projeto Kame realizados com japoneses e americanos entre 1992 e 

2001, concluiu que indivíduos com maior ingestão de sucos de frutas e legumes tinham  

incidência reduzida da doença de Alzheimer, demonstrando que algum composto ou o 

conjunto de compostos presentes nestes alimentos seria responsável por esta redução (DAÍ et 

al., 2006). 

Uma grande variedade de compostos de plantas, com atividade inibidora da AChE, foi 

encontrada em pesquisas científicas. Os estudos disponíveis estão focados em alcalóides, 

xantonas, quercetina e taninos, entre outros (MUKHERJEE et al., 2007; PEREIRA et al., 

2010; B    MA   et al., 2004; KHAN et al., 2009; YOON et al., 2009). 

Alguns compostos específicos, com destaque para os flavonóides e os alcalóides, têm 

apresentado atividade anticolinesterásica comprovada, por exemplo, Jung e Parker, (2007) 

relatam que a quercetina apresenta significante efeito inibitório AChE, com um IC50 em 

torno de 19,8 µM. Fato este que pode estar relacionado à atividade inibitória da casca de romã 

em questão.  

Os resultados indicam que os extratos de casca de romã estudados apresentam 

potencialidade na inibição de AChE e consequentemente podem atuar na prevenção da 

doença de Alzheimer. A utilização de alimentos com atividade anticolinesterásica como parte 

da dieta usual para a prevenção da doença de Alzheimer é interessante, uma vez que os 

medicamentos utilizados no tratamento da doença com este princípio apresentam custo 

elevado e efeitos colaterais.  

Estes resultados são de interesse para o desenvolvimento de produtos alimentares naturais 

para intervenção dietética sobre colinesterases usando o extrato da casca de romã. Estudos 

posteriores devem ser realizados a fim de detectar os compostos específicos na casca de romã 

que são responsáveis por este mecanismo e o impacto desta fruta em outras vias biológicas 

relacionadas à doença de Alzheimer.  

 

2.3.2 Correlação de Pearson 

Na Tabela 4 estão apresentados os coeficientes de correlação de Pearson para os pares de 

variáveis analisados neste estudo.  

 

 



 52 

Tabela 4 - Matriz de correlação entre os métodos de capacidade antioxidante, inibição de acetilcolinesterase, 

       compostos fenólicos totais e taninos em extratos de cascas de romã  

 ABTS DPPH Taninos Fenólicos 

IC 50 -0,45
ns 

-0,69
** 

-0,47
ns 

-0,28
ns 

ABTS  0,50
ns 

0,55*
 

0,62
**

 

DPPH   0,36
ns

 0,71**
 

Taninos    0,61* 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01)         

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (0.01 =< p < 0,05)  

ns - não significativo (p >= 0,05)   

                                  

 Os compostos fenólicos apresentaram forte correlação positiva com os métodos de 

capacidade antioxidante (ABTS=0,62 e DPPH=0,71), isto pode ser explicado pelo fato de que 

os fenólicos são os principais compostos responsáveis por tal atividade. 

 No entanto, vale ressaltar que a ação antioxidante não está relacionada apenas a 

quantidade de compostos fenólicos. A composição e a estrutura química do componente ativo 

do extrato são fatores importantes que influenciam a eficácia do antioxidante natural. A 

posição e o número de hidroxilas presentes na molécula dos fenólicos é um fator relevante. 

Acredita-se que a orto-dihidroxilação contribui marcadamente para a atividade antioxidante 

do composto. Assim, a ação antioxidante de um extrato vegetal não pode ser explicada apenas 

com base em seu teor de fenólicos totais, sendo necessário também a caracterização da 

estrutura do composto ativo (HEINONEN; LEHTONEN; HOPIA, 1998). Outros compostos 

não inseridos na categoria de compostos fenólicos também podem contribuir para a atividade 

antioxidante dos extratos.  

 Atividade antioxidante significativa da casca de romã também já foi reportada por 

Fisher et al. (2011)., Nesse estudo a atividade medida pelo método ABTS correlaciona-se 

positivamente  com o conteúdo de fenólicos totais presentes na amostra, tendência também 

observada neste trabalho.  

 O método DPPH apresentou correlação não significativa com o ABTS. Tais 

metodologias são utilizadas para mensurar a atividade antioxidante das amostras, no entanto, 

os antioxidantes podem responder de uma forma diferente para diferentes formas de radicais 

(DPPH e ABTS) e consequentemente para diferentes metodologias de medida de atividade 

antioxidante.  

 Os taninos apresentaram moderada correlação positiva com o conteúdo de compostos 

fenólicos (r = 0,61). Os taninos constituem uma classe de polifenóis e estão intimamente 
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relacionados ao aumento da quantidade destes compostos nos alimentos, sendo um dos 

principais constituintes da romã (OSZMIANSKI et al. 2007). 

 Por serem parte dos compostos fenólicos, os taninos também contribuem para a 

atividade antioxidante do extrato. Desta forma, foi observada correlação positiva entre taninos 

e ABTS (r = 0,55) a 5% de significância. No entanto, não foi encontrada correlação 

significativa entre taninos e DPPH (r = 0,36).  Em diferentes metodologias de mensuração da 

capacidade antioxidante deve-se considerar que o mesmo composto contribui de forma 

diferente para a atividade antioxidante total mensurada por método específico, uma vez que 

ele reage de forma diferente perante cada radical aplicado.  

 A inibição de AChE demonstrou correlação negativa significativa a 1% com a 

atividade antioxidante mensurada pelo método DPPH (r = -0,69).  O aumento da atividade 

antioxidante acarreta a redução da inibição da enzima, demonstrando que possivelmente os 

compostos responsáveis pela inibição da AChE não contribuem de forma significativa para a 

atividade antioxidante. As hipóteses de que frutos com elevada capacidade antioxidante 

obrigatoriamente apresentam efeitos colinérgicos devem ser reavaliadas perante esta 

correlação.  

 Sharififar et al., (2012) estudaram a capacidade anticolinesterásica e a atividade 

antioxidante de três plantas medicinais (Trigonella foenum-graecum, Glycine max e Sesamum 

indicum) e também detectaram que não existe correlação positiva entre a inibição de AChE e 

a capacidade antioxidante mensurada pelo método DPPH.  

 Ozturk, (2012) ao analisar a atividade antioxidante e o potencial anticolinesterásico do 

óleo essencial e do extrato metanólico de Satureja thymbra também não encontrou correlação 

positiva entre a atividade antioxidante, mensurada por diferentes métodos, e a inibição da 

enzima, realizada pelo Método de Ellman. Uma correlação negativa entre ABTS e IC50 (r = - 

0,45) também foi encontrada, no entanto os valores não foram significativos a nível de 5%.  

 Não foram encontradas correlações negativas significantes entre a atividade 

anticolinesterásica e o conteúdo de fenólicos (r = -0,28) e de taninos (r = -0,47). 

Possivelmente, não foram estes os compostos que contribuíram de forma significativa para tal 

atividade, ou ainda, a atividade não pode ser atribuída a um composto isolado e sim a relação 

de sinergismo entre eles.  

 Ademosun e Oboh, (2012) ao estudarem os efeitos de alguns sucos de frutas cítricas 

(grapefruit, limão, laranja e tangerina) sobre a atividade da AChE in vitro também verificaram  

correlação negativa não significativa entre a quantidade de compostos fenólicos e a inibição 

de acetilcolinesterase.  
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2.3.3 Caracterização das micropartículas 

 

2.3.3.1 Atividade anticolinesterásica e antioxidante  

 A fim de verificar se a atomização iria afetar o efeito anticolinesterásico do extrato, 

foram realizadas análise de inibição de acetilcolinesterase com as micropartículas.  

 Em relação à inibição AChE, o IC50 encontrado para as micropartículas foi de 6 mg 

de micropartículas. Esta quantidade apresenta apenas 3,0 mg  de extrato de casca de romã, 

sendo o restante correspondente a maltodextrina, o que justifica o maior valor encontrado em 

relação ao extrato. Houve diferença significativa pelo teste T a 1% entre a micropartículas e o 

extrato utilizado para sua elaboração. A atomização afetou a capacidade anticolinesterásica do 

extrato, no entanto, promoveu um aumento da aceitabilidade sensorial. Desta forma, esta 

técnica se torna uma ferramenta eficaz a ser utilizada para resolver sabores desagradáveis. 

 Não obstante, a fim de detectar o efeito da secagem sobre a ação antioxidante do 

extrato, foi realizada a análise por DPPH nas micropartículas. Para as micropartículas, a 

atividade antioxidante mensurada por DPPH apresentou valores de 587,37 µm Trolox/ g 

extrato. Com base nos resultados obtidos foi possível verificar que não houve interferência na 

capacidade antioxidante do extrato com a atomização de acordo com o teste T a 1% de 

significância.  

 O processo de secagem não afeta significativamente a atividade de antioxidantes e o 

conteúdo de compostos bioativos da casca de romã. Qu et al., (2010) defendem, com base nos 

resultados de testes de Tukey, que não houve diferença significativa a 5%  nos conteúdos de 

fenólicos totais e atividade antioxidante mensurada pelo método DPPH entre a casca de romã 

in natura e a submetida a secagem a 40ºC em um secador de bandejas.   

 

2.3.3.2 Características tecnológicas  

 Na microencapsulação algumas variáveis tecnológicas devem ser analisadas a fim de 

verificar a viabilidade de utilização, entre elas pode-se destacar a higroscopicidade, 

solubilidade e umidade.  

 

 

 

 

 



55 

Tabela 5 – Características tecnológicas das microcápsulas 

Análises Resultados 

Higroscopicidade (g de água 

absorvida/100g de matéria seca) 

11,43 

Solubilidade (%) 99,54 

Umidade da micropartícula (%) 3,21 

Umidade do extrato (%) 40,18 

 

 A micropartícula apresentou elevada solubilidade (99,54%). A solubilidade constitui 

fator importante na aplicabilidade e desempenho de pós-alimentícios, já que a baixa 

solubilidade pode dificultar a formulação, provocando baixa biodisponibilidade, o que exige 

muitas vezes a utilização de quantidades elevadas de micropartículas.  

 O uso de temperaturas elevadas (geralmente acima de 100ºC) implica em maior 

diferença de temperaturas entre o produto atomizado e o ar de secagem, acarretando maior 

transferência de calor e, consequentemente, maior evaporação de água do produto, resultando 

em umidades mais baixas como a observada no produto em questão.  

 Valores reduzidos de umidade são interessantes ao se considerar à conservação do 

produto. Vardin e Yasar, (2012) também detectaram valores reduzidos, em torno de 3%, de 

umidade ao secarem suco de romã em spray drying.  

 Entende-se higroscopicidade como a capacidade do pó alimentício de absorver água a 

partir de um ambiente de alta umidade relativa superior à de equilíbrio (JAYA; DAS, 2004). 

Vardin e Yasar, (2012) relatam que altas concentrações de maltodextrina resultam em pós 

menos higroscópicos. Isso se deve ao fato da maltodextrina ser um material com baixa 

higroscopicidade e confirma a eficiência de seu uso como agente carreador, no sentido de 

reduzir a higroscopicidade de produtos desidratados em spray dryer. 

 As micropartículas de extrato de casca de romã apresentaram valores reduzidos para 

higroscopicidade (11,43 g de água absorvida por 100 g de microcápsula seca) e este valor 

pode estar relacionado à elevada quantidade de maltodextrina utilizada na elaboração de 

micropartículas (50%).  

 

2.3.3.3 Microscopia de varredura eletrônica 

 As imagens de microestruturas obtidas pela microscopia de varredura eletrônica das 

micropartículas estão apresentadas na Figura 5.  
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 Figura 5 - Fotomicrografia de micropartículas de extrato de casca de romã com um aumento de (1) 560 vezes, 

     (2) 640 vezes, (3) 700 vezes 
 

 De modo geral, quanto a sua microestrutura as micropartículas de extrato de casca de 

romã são partículas esféricas de diâmetro variado, o que é característico em partículas 

produzidas pelo processo de spray drying (VEHRING, 2008).  

  De acordo com Cano-Chauca et al., (2005), a presença de poucas fendas ou poros 

superficiais e a forte aderência das partículas menores em torno das maiores demonstram 

ausência de superfícies cristalinas e é característica de produtos amorfos. 

 As esferas apresentam, em sua maioria, superfície lisa, e apenas algumas apresentaram 

depressões em sua extensão. Segundo Thies, (2001) as depressões que aparecem na superfície 

das micropartículas são formadas devido à contração das partículas durante a secagem e o 

resfriamento. Além disso, a extensão das depressões observadas em micropartículas 

produzidas por spray drying é função da natureza do agente carreador utilizado, sendo 

significativa naquelas que possuem cobertura de polissacarídeos. 

 As micropartículas, em sua maioria, estavam integras, com ausência de rachaduras ou 

fragmentos. No entanto foi possível observar uma micropartícula fragmentada e sua parede é 

compacta e homogênea (Figura 5). Segundo Rocha et al., (2012) características como 

rachaduras ou interrupções em paredes externas são indesejáveis, uma vez que possibilitam  

maior permeabilidade de oxigênio e consequentemente comprometem a proteção e retenção 

dos compostos bioativos de interesse.  

 As micropartículas apresentaram elevada diversidade de tamanhos. De acordo com 

Tonon, Brabeti e Hubinger, (2008), a presença de partículas maiores pode ser atribuída a um 

início do processo de aglomeração, aonde a formação de pontes de ligação conduz a produção 

de partículas com maior tamanho. 
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2.3.4 Análise sensorial  

 Foram realizados quarenta e quatro julgamentos, entre os quais nove foram corretos. 

Analisando a tabela de resultados para o teste triangular unilateral (Instituto Adolfo Lutz), o 

valor tabelado é vinte e seis para 0,1% de nível de probabilidade. Verificou-se, portanto, que 

não houve diferença sensorial significativa com a adição de micropartículas ao suco. A adição 

de microcápsulas de extrato de casca de romã a 80% não causou implicações sensoriais ao 

produto, diferente dos estudos em que se aplica a casca de romã in natura ou na forma de 

extratos. Na atomização foi utilizado um polímero altamente solúvel em água, o que garante 

que a micropartícula se dissolve e libera o principio ativo quando adicionada ao suco.  

 Salgado et al., (2012) utilizaram um extrato seco de casca de romã no enriquecimento 

de suco de laranja com morango a fim de aumentar sua capacidade antioxidante. O extrato 

seco foi responsável por aumento significativo da atividade antioxidante do suco, de forma 

proporcional às concentrações adicionadas. No entanto, embora o suco enriquecido tenha 

apresentado níveis elevados de antioxidantes, a amostra com maior concentração de extrato 

seco recebeu as notas mais baixas dos participantes de análise sensorial devido ao sabor 

adstringente característico de cascas de romã, provocado principalmente pelos taninos. 

Portanto, para obter maior aceitação no mercado consumidor, o estudo concluiu que a adição 

máxima de extrato de cascas secas de romã é de 0,5% em suco de laranja com morangos. 

 Barros (2011) descreveu que a adição de 0,7% de casca de romã liofilizada ao suco de 

goiaba não afetou os parâmetros sensoriais do produto quando comparados a uma amostra 

controle (sem adição de casca de romã), sendo viável, do ponto de vista sensorial, sua 

aplicação como fonte de antioxidantes. No entanto, em testes prévios foi verificado que esta 

seria a quantidade limite para o enriquecimento com a casca de romã liofilizada sem que 

houvesse modificações sensoriais.  

 A microencapsulação constituiu uma importante ferramenta para disponibilizar este 

extrato na forma de um produto sensorialmente agradável, diferente do que é comumente 

relatado para extratos de casca de romã graças ao seu elevado teor de taninos. Mesmo que a 

microencapsulação agregue certo valor ao extrato, pesquisas mostraram que os consumidores 

estão dispostos a pagar um preço até 70% maior em produtos relacionados à promoção da 

saúde (DEFRANCESCO; TRESTINI, 2008).   

 A indústria de alimentos, para manter-se competitiva, é desafiada a desenvolver 

produtos que venham de encontro a estas necessidades e também considerando atributos 

como praticidade no consumo, atratividade ao paladar e saudabilidade. No entanto, o 
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processamento de alimentos pode degradar os compostos funcionais, naturalmente presentes 

ou adicionados, prejudicando sua biodisponibilidade no organismo, 

  Uma forma de minimizar estes efeitos é o emprego da microencapsulação de 

substâncias, que se baseia na retenção destas em estruturas que permitam separá-las do 

ambiente, evitando efeitos que sejam danosos a elas ou ao produto ou corrigindo problemas 

relacionados ao sabor de determinadas frações de alimentos, como foi o caso da casca da 

romã. 
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3 CONCLUSÃO 

 

 Do presente trabalho foram sugeridas as seguintes conclusões: 

 A casca de romã é fonte potencial de compostos antioxidante, indiferente da 

metodologia de extração adotada.  

 O extrato com 60% de etanol se destacou quanto a capacidade antioxidante, conteúdo 

de fenólicos e taninos.  

 O extrato com 80% de etanol apresenta maior atividade anticolinesterásica em 

comparação aos demais.  

 Há correlação negativa entre a atividade anticolinesterásica e a atividade antioxidante 

dos extratos.  

 Atomização do extrato de casca de romã elaborado com 80% de etanol não afetou sua 

capacidade antioxidante.  

 Adição das microcápsulas em sucos de uva não alterou suas caracteristicas sensoriais 

normais. 

 Desta forma, verifica-se o potencial  para a industria do emprego das micropartículas a 

base do extrato casca de romã como ingrediente alimentício.  
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