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RESUMO 

Azevedo, C.B.S. Avaliação do potencial fotoprotetor e antioxidante de extratos dos 

resíduos de açaí (Euterpe oleracea e Euterpe precatoria) por métodos in vitro. 2021. 109f. 

Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

A busca por uma melhor qualidade de vida acentua a importância da ingestão de alimentos 

naturais; entretanto, o aumento desse consumo gera preocupações com o excesso de resíduos, 

como no caso específico da indústria do açaí, da qual se aproveita somente cerca de 10% do 

fruto. Já na área cosmética, fotoprotetores e produtos antienvelhecimento contendo 

determinadas substâncias naturais vêm se destacando por estas apresentarem absorção no 

ultravioleta (UV) e atividade antioxidante, podendo potencializar a ação dos filtros solares. 

Assim, a proposta de utilização desses resíduos contendo compostos bioativos, com segurança 

e eficácia comprovadas, possibilita a produção de um cosmético de maior valor agregado, 

sustentável e eficaz. Dessa forma, o objetivo do estudo foi avaliar o potencial fotoprotetor e 

antioxidante de extratos dos resíduos de açaí, bem como, sua associação com filtros solares. 

Para isso, foram utilizadas sementes desse fruto para obtenção dos extratos, que foram 

comparados aos extratos comerciais da polpa do açaí e associados aos filtros solares 

(avobenzona e metoxicinamato de etilexila). Foi realizada, inicialmente, a extração das 

sementes de duas espécies de açaí (Euterpe oleracea e Euterpe precatoria) por maceração, 

utilizando etanol e água (7:3); acetona e água (7:3); e água; a seguir, foi determinado o teor de 

fenóis totais e feitas as análises por CLAE com dois diferentes marcadores. Para avaliar o 

potencial fotoprotetor, foi determinado o espectro de absorção da região UV dos extratos, que 

também foram expostos à radiação UVA para avaliação da fotoestabilidade. Quanto à 

avaliação da atividade antioxidante, foram realizados os ensaios de neutralização do DPPH e 

de proteção contra as ERO em HaCaT. Em relação à toxicidade, realizaram-se os ensaios de 

fototoxicidade em monocamadas (OECD TG 432), de fotoirritação em pele humana 

reconstituída (OECD TG 498), e de irritação ocular pelo HET-CAM. Os extratos 

hidroalcoólicos das sementes de ambas as espécies foram selecionados para associação à 

AVO + MTX, para avaliar a performance das associações por meio dos ensaios descritos 

anteriormente. O extrato hidroacetônico de E. precatoria exibiu o maior teor de fenóis totais e 

de ácido elágico. Todos os extratos das sementes apresentaram maior absorção na região do 

UVB, destacando o extrato hidroalcoólico de E. oleracea e foram considerados fotoestáveis. 

O extrato hidroacetônico de E. precatoria exibiu boa atividade de neutralização do DPPH e a 

maior atividade antioxidante pelo ensaio de proteção contra as ERO em HaCaT. Já os extratos 

comerciais da polpa apresentaram absorção no UV e teor de fenóis baixos, e baixa proteção 

contra os radicais livres. Todos os extratos não apresentaram potencial fototóxico/ 

fotoirritante, nem potencial de irritação ocular. A presença do extrato de E. oleracea 

aumentou a absorção na região do UVA e UVB de uma formulação contendo AVO + MTX, e 

ambos os extratos analisados em associações reduziram o percentual de fotodegradação de 

AVO + MTX, destacando-se o de E. oleracea. O potencial fototóxico das associações de 

filtros solares e extratos, obtido pelo ensaio em monocamadas, não foi confirmado no modelo 

de pele reconstituída, não apresentando potencial fotoirritante. Além disso, todas as 

associações não exibiram potencial de irritação ocular. Quanto à atividade antioxidante, os 

extratos em associação aos filtros solares foram mais eficientes na proteção contra a produção 

de ERO induzidas pelo UVA que o próprio fotoestabilizador EHMCR, com ênfase para o 

extrato de E. precatoria, mostrando-se promissores em aumentar a eficácia dos filtros solares.  

Palavras-chave: açaí, resíduos, extratos, antioxidante, fotoestabilidade, fototoxicidade, pele 

humana reconstituída, sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

Azevedo, C.B.S. Evaluation of the photoprotective and antioxidant potential of açaí 

residue extracts (Euterpe oleracea and Euterpe precatoria) by in vitro methods. 2021. 

109f. Dissertation (Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

The search for a better quality of life emphasizes the importance of eating natural foods; 

however, the increase in consumption raises concerns about excess residues, as in the specific 

case of the açaí industry, which only uses about 10% of the fruit. In the cosmetic area, 

sunscreens and anti-aging products containing certain natural substances has been emphasized 

due to their ultraviolet (UV) absorption and antioxidant activity, being able to enhance the 

action of UV filters. Thus, the proposal to use these residues containing bioactive compounds, 

with proven safety and efficacy, enables the production of a cosmetic with greater added 

value, sustainable and effective. In this way, the aim of the study was to evaluate the 

photoprotective and antioxidant potential of açaí residue extracts, as well as their combination 

with UV filters. For this purpose, seeds of this fruit were used to obtain extracts, which were 

compared to commercial extracts of açaí pulp and combined with UV filters (avobenzone and 

ethylhexyl methoxycinnamate). Initially, the extraction of seeds of two species of açaí 

(Euterpe oleracea and Euterpe precatoria) was carried out by maceration, using ethanol and 

water (7:3); acetone and water (7:3); and water; then, the content of total phenols was 

determined and analyzes with two different markers were performed by HPLC. To evaluate 

the photoprotective potential, the absorption spectra of the UV region of the extracts was 

determined, which were also exposed to UVA radiation to evaluate their photostability. As for 

the evaluation of antioxidant activity, DPPH neutralization assays and protection against ROS 

in HaCaT were performed. Regarding toxicity, phototoxicity assays in monolayers (OECD 

TG 432), photoirritation in reconstructed human skin (OECD TG 498), and eye irritation by 

HET-CAM were performed. The hydroalcoholic extracts of the seeds of both species were 

selected for combination with AVO + MTX, to evaluate the performance of the combinations 

through the assays described above. The hydroacetonic extract of E. precatoria exhibited the 

highest content of total phenols and ellagic acid. All seed extracts showed higher absorption 

in the UVB region, mainly the hydroalcoholic extract of E. oleracea and were considered 

photostable. The hydroacetonic extract of E. precatoria exhibited good DPPH neutralization 

activity and the highest antioxidant activity by the protection assay against ROS in HaCaT. 

Commercial pulp extracts, on the other hand, showed UV absorption and low phenol content, 

as well as low protection against free radical. All extracts did not show phototoxic/ 

photoirritant potential, nor eye irritation potential. The presence of E. oleracea extract 

increased the absorption in the UVA and UVB region of a formulation containing AVO + 

MTX, and both extracts analyzed in the combinations reduced the percentage of 

photodegradation of AVO + MTX, mainly the E. oleracea extract. The phototoxic potential of 

the UV filters and extracts combinations, obtained by the monolayer assay, was not confirmed 

in the reconstructed skin model, not showing photoirritant potential. Furthermore, all 

combinations did not exhibit eye irritation potential. Regarding the antioxidant activity, the 

extracts in combination with UV filters were more efficient in the protection from UVA 

induced ROS production than the EHMCR photostabilizer itself, with emphasis on the E. 

precatoria extract, showing potential use for enhancing UV filters efficacy. 

Keywords: açaí, residues, extracts, antioxidant, photostability, phototoxicity, reconstructed 

human skin, sustainability. 
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Atualmente, há uma forte tendência da população mundial em buscar uma melhor 

qualidade de vida, comportamento este associado ao uso de produtos advindos de fontes 

naturais, e que acentua também a importância da utilização de opções de consumo com 

segurança e eficácia comprovadas. Na área de cosméticos, o uso de produtos contendo 

determinadas substâncias naturais, que apresentam essas características, vem se destacando 

por possuírem diferentes propriedades, como absorção na região do ultravioleta (UV) e 

atividade antioxidante (YAMAGUCHI et al., 2016). Dentre as demandas dessa área, 

destacam-se os filtros solares e os antioxidantes, ou moléculas que ampliem ou potencializem 

a ação dos filtros solares (BALOGH et al., 2011).  

Apesar de a energia proveniente do sol ser fundamental para a sobrevivência dos seres 

vivos, a exposição solar excessiva e prolongada acarreta uma variedade de efeitos adversos 

que favorecem a formação de espécies reativas de oxigênio (ERO) e levam a alterações 

histoquímicas, tais como, fotoenvelhecimento, fotocarcinogênese e diminuição da imunidade 

(GONZÁLEZ et al., 2008; WANG et al., 2010). O espectro de radiação responsável por 

causar esses danos compreende os comprimentos de onda que vão de 280 a 400 nm, e inclui 

as radiações UVB e UVA (NICHOLS; KATIYAR, 2010). Assim, a não exposição à radiação 

solar, ou a exposição de forma consciente associada à utilização de métodos de fotoproteção 

constituem as principais abordagens para a prevenção contra os efeitos deletérios provocados 

pela radiação UV (GONZÁLEZ et al., 2008; WANG et al., 2010).  

Os fotoprotetores ou protetores solares são formulações cosméticas que contêm as 

substâncias denominadas filtros solares, que podem ser classificados em filtros orgânicos, que 

absorvem em uma faixa específica de radiação, e em filtros inorgânicos, que refletem ou 

dispersam a radiação, sendo que ambos geralmente evitam ou minimizam a interação da 

radiação UV com as moléculas do organismo e o desencadeamento de efeitos nocivos sobre a 

pele. Existem também no mercado filtros orgânicos que além de absorverem, refletem a 

radiação solar (LEE GRANGER; BROWN, 2001).  

Observa-se que o uso sustentável de produtos naturais da biodiversidade brasileira 

vem crescendo nos últimos anos. Ao mesmo tempo em que o consumo de frutos aumenta, 

tem-se também a elevação da quantidade de resíduos da indústria de polpas (YAMAGUCHI 

et al., 2016), os quais podem apresentar grande potencial para serem reciclados e utilizados 

com outros objetivos na indústria devido às suas propriedades, podendo ser também 

chamados de subprodutos (BARBULOVA et al., 2015). Como exemplo, temos as sementes e 

cascas de açaí, fruto nativo da região amazônica, e que concentram nutrientes e compostos 

aromáticos considerados como fontes essenciais para os vegetais na proteção contra a 
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radiação UV, estabilizando os efeitos prejudiciais dos radicais livres e dissipando a energia 

UV absorvida. Desse modo, esses resíduos podem ser utilizados como uma alternativa de 

matéria-prima sustentável, minimizando o desperdício, uma vez que esse material seria 

descartado após o uso principalmente da polpa do fruto (NICHOLS; KATIYAR, 2010; DA 

SILVA et al., 2014).  

Os frutos de açaí têm se destacado como “super frutos”, devido à presença de 

diferentes compostos bioativos (compostos fenólicos, terpenos, esteroides, carotenoides), com 

a prevalência do grupo de flavonoides (polifenóis), que lhes conferem grande potencial 

antioxidante (RIBEIRO et al., 2010; GORDON et al., 2012; SAMPAIO, 2014; 

YAMAGUCHI et al., 2016). Assim, a presença não só de compostos fenólicos, mas também 

de outras classes de metabólitos, como terpenos e esteroides, são de grande interesse 

industrial, tornando o açaí uma fonte biotecnológica relevante (YAMAGUCHI et al., 2015).  

Os antioxidantes são compostos que atuam inibindo e/ou diminuindo os efeitos do 

estresse oxidativo, o qual é desencadeado por oxidantes e radicais livres. São importantes 

porque, ao combaterem os processos oxidativos, reduzem os danos ao DNA e às 

macromoléculas, bem como, os danos cumulativos que podem desencadear doenças. O 

organismo possui antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos eficientes no combate às ERO 

geradas na pele (BARBOSA et al., 2010), contudo, a exposição à radiação solar induz a uma 

produção excessiva dessas espécies, superando a capacidade protetora intrínseca ao 

organismo humano (BALOGH et al., 2011). 

Alguns estudos mostram que a adição de agentes antioxidantes em formulações 

fotoprotetoras pode ajudar na proteção da pele contra os danos provocados pelos radicais 

livres induzidos pela radiação UV, potencializando a ação do filtro solar (DAHER et al., 

2014; FREITAS et al., 2015; FREITAS; GASPAR, 2016), pois os filtros solares, mesmo que 

associados, não são capazes de proteger totalmente contra esses radicais (EPSTEIN, 2011). 

De acordo com Yamaguchi et al. (2016), extratos obtidos a partir dos resíduos dos 

frutos de açaí também podem absorver na região UV. Assim, levando-se em consideração que 

a maioria dos filtros solares pode absorver em apenas uma parte da região do UV (UVA ou 

UVB), torna-se necessária a associação entre diferentes filtros UV ou entre filtros e 

substâncias ativas presentes em extratos, por exemplo, para uma proteção de amplo espectro e 

para potencializar a ação dos filtros solares e o Fator de Proteção Solar (FPS) (STIEFEL; 

SCHWACK, 2015). 

A associação de filtros solares, como a avobenzona (AVO) e o metoxicinamato de 

etilexila (MTX) é muito utilizada em formulações fotoprotetoras visando ao aumento do 
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espectro de absorção. Entretanto, essa associação é conhecida por ser fotoinstável, reduzindo 

a proteção contra os raios UVA e UVB (SCALIA; MEZZENA, 2010). Uma das 

características desejáveis para os filtros solares e compostos absorvedores de radiação é a 

fotoestabilidade, ou seja, que não apresentem alterações na sua estrutura molecular ou na sua 

atividade fotoprotetora, para garantir sua eficácia e segurança, conferindo proteção adequada 

contra as radiações UVA e UVB durante todo o período de exposição ao sol, e não oferecendo 

riscos à saúde do consumidor (KOCKLER et al., 2012). Dessa forma, como existem extratos 

capazes de absorver a radiação UV, principalmente pela presença de compostos fenólicos, 

podem também ser capazes de fotoestabilizar associações de filtros consideradas fotoinstáveis 

(YAMAGUCHI et al., 2016). 

Estudos preliminares realizados em nosso laboratório demonstraram que os extratos 

das sementes do açaí analisados apresentaram absorção no UV e fotoestabilidade (DE 

SOUZA; GASPAR, 2018). Assim, a presente pesquisa, além de avaliar o potencial 

fotoprotetor/fotoestabilizador e antioxidante, também propõe a avaliação da fototoxicidade 

dos extratos das sementes e polpas do açaí, pois como esses compostos podem absorver a 

radiação UV, eles podem ainda levar a reações fototóxicas (CERIDONO et al., 2012; ICH, 

2015). 

Nesse contexto, o modelo de pele humana reconstituída refere-se a um método 

alternativo ao uso de animais para a realização de avaliações da segurança e eficácia de 

produtos cosméticos, e é recomendado e reconhecido internacionalmente como uma segunda 

etapa na estratégia de análise da fototoxicidade, utilizada para a confirmação dos resultados 

positivos (compostos com potencial fototóxico) obtidos pelo ensaio 3T3 NRU PT (método 

também alternativo), visto que, pelo modelo possuir estrato córneo, leva em consideração a 

barreira de permeação cutânea e apresenta maior correlação com os estudos em humanos 

(CERIDONO et al., 2012; ICH, 2015; TAVARES et al., 2020).  

Considerando todas as questões citadas anteriormente, este estudo tem grande 

relevância por analisar através de métodos alternativos à experimentação animal (in vitro) a 

utilização de extratos dos resíduos de açaí, uma matéria-prima que seria descartada, já que a 

busca por cosméticos naturais, orgânicos e sustentáveis tem levado cada vez mais ao uso de 

fontes naturais, proporcionando um maior valor agregado ao produto. Porém, seu 

desenvolvimento é desafiador e sua utilização deve ser avaliada com cautela, pois devem ser 

seguros nas condições previsíveis de uso e os fabricantes devem possuir dados que atestem a 

segurança e a eficácia de seus produtos antes de serem comercializados.  
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7.  CONCLUSÃO 
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Os extratos das sementes de ambas as espécies de açaí apresentaram maior absorção 

na região do UVB, destacando-se o extrato hidroalcoólico de E. oleracea, sendo que todos 

foram considerados fotoestáveis. O extrato hidroacetônico de E. precatoria exibiu o maior 

teor de fenóis totais, a maior concentração de ácido elágico, boa atividade de neutralização do 

DPPH e a maior atividade antioxidante pelo ensaio in vitro de proteção contra as ERO em 

HaCaT. Assim como, os extratos hidroalcoólicos das sementes apresentaram bons resultados 

de teor de fenóis totais e de atividade antioxidante pelos ensaios de DPPH e de proteção 

contra as ERO em HaCaT. Por outro lado, os extratos comerciais da polpa de açaí 

apresentaram absorção no UV, teor de fenóis totais e concentração de ácido protocatecuico 

baixos, como também, baixa atividade de proteção contra os radicais livres. Em relação à 

avaliação da toxicidade, todos os extratos analisados não apresentaram potencial fototóxico 

em monocamadas ou potencial de fotoirritação em pele humana reconstituída, nem potencial 

de irritação ocular pelo ensaio de HET-CAM. 

 A associação do extrato hidroalcoólico de E. oleracea aos filtros AVO + MTX 

demonstrou potencial fotoprotetor, pois promoveu aumento da absorção da associação dos 

filtros solares na região do UVB e UVA. As associações de filtros solares e extratos (AVO + 

MTX + OLER e AVO + MTX + PREC) em formulação reduziram o percentual de 

fotodegradação de AVO + MTX, sendo estes extratos considerados como fotoestabilizadores, 

destacando-se o de E. oleracea. Quanto à atividade antioxidante, as associações de filtros 

solares com os extratos se mostraram eficientes na redução de ERO, com ênfase para o 

extrato de E. precatoria, apresentando atividade antioxidante maior que a associação com o 

fotoestabilizador EHMCR, mesmo que esse tenha apresentado melhor fotoestabilização de 

AVO + MTX. Uma vez que as soluções das associações de filtros solares e extratos 

apresentaram potencial fototóxico pelo ensaio em monocamadas, tais associações foram 

testadas em formulação no modelo de pele reconstituída, sendo que o potencial fototóxico não 

foi confirmado, não apresentando potencial de fotoirritação no modelo de pele. E todas as 

associações não apresentaram potencial de irritação ocular pelo ensaio de HET-CAM. 

Desta forma, em relação à eficácia e segurança, os extratos hidroalcoólicos das 

sementes de açaí constituem matérias-primas sustentáveis, de alto valor agregado, podendo 

ser utilizadas em fotoprotetores e produtos antienvelhecimento, com o intuito de atuarem 

como fotoestabilizadores e na maior proteção contra os radicais livres, melhorando a eficácia 

da fotoproteção, sem oferecer riscos ao consumidor. 
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