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Resumo: O cultivo semi-sólido tem se tornado nos últimos anos uma alternativa eficiente no 
aproveitamento de resíduos agroindustriais para a produção de compostos de alto valor 
agregado, sobretudo em países em desenvolvimento. Este trabalho apresenta resultados da 
produção e funcionalidade de extratos fenólicos obtidos através de cultivo semi-sólido de 
resíduos de abacaxi (Ananas comosus L.) e goiaba (Psidium guajava L.) associados ao farelo 
de soja por meio do fungo Rhizopus oligosporus. Dois grupos experimentais foram estudados: 
(1) 9g de resíduo e 1g de farinha de soja (A9 ou G9); (2) 5g de resíduo e 5g de farinha de soja 
(A5 ou G5). Após o cultivo semi-sólido, 100 mL de água destilada foram adicionados a cada 
frasco Erlenmeyer contendo 10g de material bioprocessado para obtenção dos extratos 
fenólicos não concentrados. Amostras foram tomadas ao longo do cultivo e avaliadas quanto à 
concentração de fenólicos totais e capacidade antioxidante pelo teste DPPH ao longo de 12 
dias de cultivo. Os extratos aquosos obtidos após dois e dez dias de cultivo foram 
selecionados e concentrados até redução de 1/10 do volume original. Em seguida, tanto os 
extratos concentrados quanto os não-concentrados desses pontos foram submetidos à 
avaliação da atividade antimicrobiana contra Staphylococcus aureus e Salmonella enterica e 
poder inibitório da enzima α-amilase. Durante o cultivo foi observada relação inversa entre a 
produção de fenólicos livres e capacidade antioxidante dos extratos. As amostras fenólicas 
concentradas dos resíduos de abacaxi após dois dias de cultivo apresentaram capacidade de 
inibir o crescimento dos patógenos testados, especialmente o S. aureus. Para o resíduo de 
goiaba, foi observado que os extratos fenólicos concentrados de ambos os grupos 
experimentais após 2 dias de cultivo demonstraram expressiva inibição da Salmonella 
enterica, porém, não apresentaram resultados positivos contra S. aureus. Quanto à atividade 
anti-amilase, os extratos fenólicos do grupo experimental A9 após dois dias de cultivo 
apresentaram capacidade de inibir completamente a ação da enzima α-amilase. 
Comportamento similar foi detectado para as amostras do grupo experimental G9, porém, 
apenas para as amostras concentradas. A concentração por ebulição dos extratos fenólicos nos 
grupos A9 e G9 favoreceu o aumento da inibição enzimática. Comportamento diferente foi 
observado nas amostras dos grupos A5 e G5 que apresentaram baixa atividade anti-amilase, 
possivelmente influenciada por modificações decorrentes da concentração por ebulição. 

 

Palavras-chave: 

Cultivo semi-sólido, extratos fenólicos, Rhizopus oligosporus, antioxidante, antimicrobiano, 

antienzimático. 
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ABSTRACT: Solid substrate cultivation (SSC) has become an efficient alternative towards 
rational use of agro industrial wastes and production of value-added products, mainly in 
developing countries. This work presents the production and functional application results of 
phenolic extracts obtained by solid substrate cultivation of pineapple (Ananas comosus L.) and 
guava (Psidium guajava L.) residues associated to soy flour and bioprocessed by Rhizopus 
oligosporus fungus. Two experimental groups were tested: (1) 9g of fruit residue and 1g of 
soy flour (A9 or G9); (2) 5g of fruit residue and 5g of soy flour (A5 or G5). After SSC, 100ml 
of distilled water was added to each Erlenmeyer flask containing 10g of bioprocessed material 
in order to obtain the phenolic extracts. Samples were taken every two days for total phenolic 
concentration (TPC) and antioxidant capacity evaluation by DPPH test during 12-day 
cultivation. The 2-day and 10-day extracts were selected and concentrated by ebullition until 
1/10 of original volume was reached. After that, both non-concentrated and concentrated 
extracts were evaluated for their antimicrobial activity against Staphylococcus aureus and 
Salmonella enterica and α-amylase inhibitory capacity. It was observed an inverse 
relationship between total phenolic concentration (TPC) and antioxidant capacity during the 
cultivation. Besides that, the concentrated pineapple samples after two days were able to 
inhibit both pathogens tested, especially S. aureus. Guava concentrated extracts after 2 days 
showed expressive inhibition against S. enterica, but negative results against S. aureus 
growth. When it comes to α-amylase inhibition, A9 extracts after 2 days, both concentrated or 
not, completely inhibited enzyme activity. Similar behavior was observed for G9 samples, but 
only for concentrated samples. It was shown that concentration by ebullition positively 
affected the enzymatic inhibition of G9 and A9 samples, but on the other side, decreased anti-
amylase activity of A5 and G5 samples.  

 

Keywords: 

Solid substrate cultivation, phenolic extracts, Rhizopus oligosporus, antioxidant, 
antimicrobial, enzymatic inhibition. 
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1. Introdução geral  
 

 

1.1 Considerações iniciais 

 

 

O Brasil, além de ser um dos maiores produtores agrícolas mundiais, vem tornando-se 

nos últimos anos, uma grande potência no beneficiamento de sua produção. Produtos que 

antes eram exportados in natura, hoje passam por diversos processos de industrialização. Em 

conseqüência, a agroindústria transformou-se em importante segmento da economia do país, 

principalmente para exportação. No entanto, em resposta a esse avanço do setor 

agroindustrial, a geração de resíduos ou subprodutos agroindustriais também aumentou. Seu 

descarte, além de causar graves problemas de disposição final e potencial poluidor do meio 

ambiente, representa, muitas vezes, perdas de matérias-primas e energia, exigindo 

investimentos significativos em tratamentos que diminuam os impactos negativos à natureza 

(Pelizer; Pontieri; Moraes, 2007). 

Devido à crescente preocupação com o meio ambiente, especial atenção é dada ao 

aproveitamento dos efluentes gerados pelo setor agrícola e pela indústria de alimentos, 

buscando-se soluções para reduzir possíveis impactos ambientais, bem como agregar valor a 

matérias-primas que antes eram descartadas. Estas podem ser transformadas em compostos de 

interesse comercial, uma vez que representam recursos passíveis de utilização para a síntese 

de produtos com alto valor agregado (Pinto et al., 2005). 

Nesse contexto o desenvolvimento tecnológico mundial avança no sentido do 

aperfeiçoamento de processos biotecnológicos. Dentre eles está o cultivo semi-sólido (CSS), 

que tem sido estudado por constituir tecnologia capaz de propor caminhos alternativos para os 

resíduos gerados e por se mostrar promissor no desenvolvimento de bioprocessos e 

bioprodutos (Coelho et al., 2001).  

Cultivo semi-sólido é o processo no qual o crescimento microbiano e a formação de 

produtos ocorrem sobre substratos sólidos insolúveis em água, na ausência ou próximo da 

ausência de água livre. A água presente nesses sistemas encontra-se absorvida à fase sólida, 

formando uma fina camada na superfície das partículas (Raimbault, 1998; Pandey, 2003). Este 

processo apresenta algumas vantagens em relação ao cultivo submerso, como requerer menor 
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investimento de capital e energia, além de acontecer em condições mais próximas às do 

habitat natural de microrganismos. 

Diferentes tipos de microrganismos, tais como bactérias e leveduras, são usados 

durante o cultivo em substratos sólidos, mas os fungos filamentosos são os mais estudados por 

adaptarem-se especialmente bem às condições do CSS, além de serem capazes de crescer em 

ambientes com baixa atividade de água (Durand, 2003). 

Os meios de cultivo utilizados no CSS, na sua maioria, são produtos agrícolas ou 

resíduos e subprodutos de agroindústrias, como farelo de arroz, farelo de trigo, materiais 

porosos de várias procedências, entre outros. Os resíduos de frutas tropicais são especialmente 

abundantes no Nordeste (NE) brasileiro, onde grandes volumes de frutas dos mais variados 

tipos são produzidos e processados. A utilização desse bagaço é alternativa tanto para fins 

econômicos — devido à possibilidade de se obter produtos de alto valor econômico partindo 

de material de baixo custo e boa disponibilidade — como para a minimização de problemas 

ambientais.  

O cultivo semi-sólido tem sido apontado como uma estratégia eficaz para o 

enriquecimento de substratos por compostos bioativos com efeitos benéficos para saúde e/ou 

com aplicações funcionais. Dentre os produtos de interesse que podem ser produzidos por 

CSS estão os compostos fenólicos. Estes compostos são encontrados abundantemente 

distribuídos na natureza, sobretudo em vegetais como frutas, nozes e sementes em geral 

(Naczk & Shahidi, 2006) e constituem grupo de substâncias com mais de 8000 estruturas 

conhecidas, sendo de considerável interesse para a suplementação da dieta e para a ação 

conservante sobre alimentos. Além disso, são apontados como eficientes inibidores de 

enzimas (Correia, 2004; Kwon et al., 2008), antihipertensivos (Kwon; Vattem; Shetty, 2006), 

antimicrobianos (Vaquero; Alberto; Nadra, 2007; Cevallos-Casals et al., 2006; Puupponen-

Pimiä et al., 2005), além de exibir potencial antioxidante (Bors & Michel, 2002; Degáspari & 

Waszczynskyj, 2004). Essa última aplicação tem despertado grande interesse de pesquisa, 

tendo em vista sua provável relação com fenômenos ligados ao estresse oxidativo. Esse fato 

justifica o crescimento em aproximadamente quatro vezes na quantidade de publicações sobre 

o assunto nos últimos anos (Huang; Ou; Prior, 2005).  

O estudo da potencialidade de extratos vegetais, ricos em compostos fenólicos, como 

agentes antimicrobianos, é impulsionado pelo aparecimento de microrganismos resistentes aos 

antibióticos sintéticos (Souza & Stamford, 2005) e por suspeitas acerca da toxicidade de 

algumas dessas substâncias (Vaquero; Alberto; Nadra, 2007). Por outro lado, a investigação 

de extratos fenólicos como inibidores enzimáticos quando comparada a pesquisa do poder 
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antimicrobiano dessas substâncias é ainda incipiente. Apesar disso, esse tipo de aplicação tem 

potencial de utilização no tratamento de doenças como, por exemplo, o diabetes tipo 2, tendo 

em vista que o controle da hiperglicemia pós-prandial pode ser alcançada por esse tipo de 

inibidor natural (Rhandir & Shetty, 2007). 

Tendo em vista a importância assumida por esta classe de compostos e diante dos 

fatores expostos, a presente pesquisa pretende avaliar a potencialidade dos resíduos de abacaxi 

e goiaba como substrato biotecnológico para a produção de compostos fenólicos. A ação 

antioxidante, a capacidade de inibir o crescimento de patógenos e a atividade da enzima α-

amilase são avaliadas, conforme os objetivos geral e específicos discriminados a seguir. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

1.2.1Objetivo Geral 

 

 

Estudar a aplicação dos extratos fenólicos obtidos pelo cultivo semi-sólido, de resíduos 

de abacaxi (Ananas comosus L.) e goiaba (Psidium guajava L.) misturados ao farelo de soja, 

com o emprego do fungo filamentoso Rhizopus oligosporus, como agentes antimicrobianos e 

inibidores da enzima α-amilase. 

 

 

 1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

• Caracterizar os resíduos secos de goiaba e abacaxi quanto as suas 

características físico-químicas; 

• Acompanhar o enriquecimento fenólico dos resíduos de goiaba e abacaxi 

misturados ao farelo de soja mediante cultivo semi-sólido por Rhizopus oligosporus; 

• Avaliar a capacidade antioxidante dos extratos fenólicos obtidos pelo cultivo 

semi-sólido; 
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• Verificar a capacidade antimicrobiana dos extratos fenólicos, concentrados ou 

não, sobre os patógenos Staphylococcus aureus (ATCC 29737) e Salmonella enterica 

(ATCC 13314). 

• Investigar a capacidade inibitória dos extratos fenólicos, concentrados ou não, 

sobre a enzima α-amilase; 

• Avaliar o efeito da concentração por ebulição sobre a funcionalidade dos 

extratos bioprocessados de goiaba e abacaxi. 

 

O trabalho encontra-se dividido em sete capítulos, iniciando pela presente seção - 

Introdução Geral. No capítulo 2 são apresentados os Aspectos Teóricos relacionados ao 

processo do cultivo semi-sólido, com ênfase nas aplicações dos compostos fenólicos como 

antioxidantes, inibidores enzimáticos e agentes antimicrobianos. O capítulo 3 aborda o Estado 

da Arte da produção e aplicação de fenólicos por meio de cultivo semi-sólido a partir de 

resíduos agroindustriais. No capítulo 4, Material e Métodos, encontram-se descritas as 

metodologias empregadas ao longo do estudo, ao passo que o capítulo 5, inclui os Resultados 

e Discussão da caracterização físico-química e a produção de compostos fenólicos por cultivo 

semi-sólido dos resíduos de abacaxi e goiaba.  O capítulo discute a aplicação destes 

compostos na inibição do desenvolvimento dos patógenos Staphylococcus aureus e 

Salmonella enterica e sua ação inibidora da enzima α-amilase. O capítulo 6 relaciona as 

Conclusões obtidas nas três etapas do trabalho, comprovando que os resíduos de abacaxi e 

goiaba podem ser utilizados com sucesso como substratos do cultivo semi-sólido pelo fundo 

filamentoso Rhizopus oligosporus, destacando-se a sua ação como agentes antimicrobianos e 

inibidores enzimáticos. Finalmente, o capítulo 7 encerra o trabalho, trazendo as Referências 

Bibliográficas. 
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2. Aspectos Teóricos 
 

 

2.1. Cultivo semi-sólido 

 

 

 Os microrganismos vêm, ao longo dos anos, desempenhando papel de destaque na 

produção de alimentos e bebidas alcoólicas. Também têm sido usados de maneira importante 

para a produção de aditivos e suplementos a serem incorporados aos alimentos - antioxidantes, 

corantes, conservantes, adoçantes, entre outros. Há um grande interesse no desenvolvimento e 

uso dos alimentos naturais e aditivos derivados dos microrganismos, por serem mais benéficos 

à saúde do que os sintéticos produzidos por processos químicos (Couto & Sanromán, 2005). 

O cultivo semi-sólido (CSS), ou fermentação semi-sólida (FSS), pode ser definido 

como o crescimento microbiano e a formação de produtos realizados num substrato sólido, 

úmido e insolúvel que age como suporte físico e fonte de nutrientes. A água existente nesses 

processos é adsorvida a um suporte sólido ou complexada no interior de uma matriz sólida 

(Pandey, 1992; Raimbault, 1998). Este bioprocesso permite o cultivo de variada gama de 

microrganismos, principalmente de fungos, pela proximidade das condições de crescimento 

do seu habitat natural.  

Os benefícios das técnicas de fermentação têm sido reconhecidos desde os tempos 

antigos, havendo inclusive registros anteriores à época cristã, que comprovam o uso de 

produtos fermentados em meio sólido. Exemplos de alimentos produzidos pela técnica são o 

miso, alimento que contém bactérias e fermentos vivos, constituído por uma pasta de soja 

fermentada produzida a partir de grãos de soja cozidos e misturados com outros cereais 

(Figura 2.1A), e o tempeh, produzido através da fermentação controlada de grãos de soja 

aspergidos com um fungo medicinal. Consumido habitualmente em países como a Indonésia, 

é considerado como um dos mais nobres entre os alimentos derivados da soja (Figura 2.1B) 

(Hoppe; Jha; Egge, 1997; Chiou; Ferng; Beuchat, 1999). 

Entre os povos orientais, as técnicas de cultivo semi-sólido são bastante antigas e 

muito aplicadas na indústria de alimentos. Segundo Chen (1992), na China, desde os tempos 

antigos o cultivo semi-sólido vem sendo usado para a fabricação de bebidas fermentadas como 

o vinho chinês, molho de soja e vinagre. Apesar de ter sido abandonada por volta de 1940, em 
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favor da então promissora fermentação submersa líquida, as técnicas do cultivo em meio 

sólido têm ganhado interesse renovado de pesquisadores (Holker & Lenz, 2005).  

 

                                                                                                                                                             

                       (A)                                                                        (B)   

Figura 2.1. Alimentos produzidos através do cultivo semi-sólido: A. Miso; B. Tempeh. 

 

No Japão, o processo era tradicionalmente realizado em bandejas de madeira ou 

bambu. Foi aperfeiçoado se tornando hoje, o país que detém tecnologias cada vez mais 

avançadas na obtenção de produtos através do CSS, como é o caso da produção de enzimas 

industriais (Del Bianchi et al., 2001; Suryanarayan, 2003).  Nesse sentido, Holker & Lenz 

(2005) relatam que o uso da tecnologia do cultivo em meio sólido tem avançado bastante em 

muitas aplicações na indústria de alimentos da Ásia, sendo também usada para a produção em 

larga escala de enzimas e metabólitos deste continente. 

O Brasil, por ser um país de intensa atividade agrícola, produz grandes quantidades de 

resíduos agroindustriais. Diversos projetos de pesquisa tais como, o aproveitamento de 

resíduos agroindustriais para a produção de etanol, enzimas e o enriquecimento protéico estão 

sendo realizados no Brasil desde a década de 80, para agregar valor a produtos e subprodutos 

agrícolas tropicais por meio do cultivo semi-sólido (Soccol & Vandenberghe, 2003).  

O CSS requer uma seleção cuidadosa dos substratos, os quais podem ser submetidos a 

tratamentos prévios (Mitchell, 1992), a seleção e preparação de um inóculo específico, a 

fermentação propriamente dita, o controle da mesma, a separação e, em alguns casos, a 

purificação exaustiva dos produtos que se deseja. A Figura 2.2 ilustra estas operações. 
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Figura 2.2. Esquema das etapas do CSS (Adaptado de Santos et al., 2006). 

 

Este tipo de biocultivo é especialmente viável para países que dispõem de resíduos 

agroindustriais de baixo custo, resultando em processo mais favorável ao meio ambiente, além 

de gerar produtos de interesse para a indústria de alimentos, farmacêutica e agricultura em 

geral (Soccol e Vandenberghe, 2003). O cultivo semi-sólido tem sido utilizado em diferentes 

áreas do conhecimento como a destoxificação dos resíduos agroindustriais (Brand et al., 

2000), produção de compostos bioativos (Tomasini; Fajardo; Barrios-Gonzales, 1997), 

enzimas (Gessesse & Mamo, 1999; Selvakumar & Pandey, 1998), compostos flavorizantes 

(Sarhy-Bagnon et al., 2000; Soares et al., 2000), enriquecimento nutricional e fabricação de 

produtos biofarmacêuticos (Pérez-Guerra et al, 2003). 
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Caracterizar o cultivo semi-sólido leva a uma inevitável comparação com a 

fermentação líquida submersa (FS). O CSS apresenta algumas diferenças frente a FS, 

especialmente no que diz respeito à esporulação e a produção de enzimas e metabólitos 

secundários, assim como o modo de mistura e difusão. Anteriormente considerado o ponto 

fraco do CSS, a heterogeneidade microscópica do substrato, é hoje conhecido como principal 

fator para um melhor rendimento de seus produtos e por causar necessárias modificações na 

fisiologia microbiana. Este tipo de cultivo se beneficia do reduzido teor de água, gerando um 

processo industrial limpo, com baixos níveis de água residual, o que favorece também a 

economia energética, no processo de recuperação (downstream) (Viniegra-Gonzalez, 1997). 

Segundo Gervais & Molin (2003), a principal diferença entre o cultivo semi-sólido e a 

fermentação líquida submersa está relacionada com a capacidade de mistura dos sistemas já 

que, a fermentação líquida, apresenta reações de mistura perfeita. Já os cultivos em meio 

sólido, por serem sistemas com elevada viscosidade, necessitam de uma excessiva agitação 

para chegar a homogeneidade, podendo levar a ruptura celular. Para Gutiérrez-Correa & 

Villena (2003) a diferença entre cultivo semi-sólido e fermentação líquida submersa diz 

respeito à quantidade de água livre presente no substrato. Os autores reiteram que as 

vantagens do cultivo semi-sólido frente à fermentação líquida estão associadas a essa 

limitação de água do sistema de modo a se obter uma alta concentração de produto e 

produtividade volumétrica, além de reduzir o índice de contaminação pela baixa 

disponibilidade de água (Shanker & Nulimani, 2006). Autores como, Neto & Couri (1996), 

Shanker & Nulimani (2006) apontam também como vantagem do CSS a possível utilização de 

substratos simples e baratos aliados ao aproveitamento de resíduos sólidos. O conceito do CSS 

às vezes mal interpretado de sistema que requer baixo nível de tecnologia aparece como sendo 

um tipo de ferramenta biotecnológica de grande potencial, sobretudo para a produção de 

produtos do tipo pequeno volume-alto custo, tais como os biofarmacêuticos (Singhania et al., 

2009). 

Fermentadores em escala de laboratório  utilizados para o meio de cultivo semi-sólido 

são: Béqueres, frascos de Erlenmeyer, colunas, além de reatores estáticos (leito fixo ou 

bandejas) e dinâmicos (tambor rotativo). Esses últimos apresentam desvantagens como o fato 

da remoção de calor ocorrer apenas por condução, tornando o processo mais caro quando se 

opera em escala comercial (no caso do estático) e causar impacto sobre os micélios, os quais 

são frágeis (no caso do dinâmico). No entanto, as técnicas de cultivo semi-sólido apresentam 

dificuldades, principalmente no que diz respeito ao escalonamento (scale up) dos modelos de 

bancada para a construção de biorreatores em escala industrial ou piloto. Fatores como a 
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resistência à transferência, o excesso de concentração gasosa e gradientes de calor são 

apontados como problemas associados ao scale up de processos CSS (Ghildyal et al., 1992; 

Lonsane; Saucedo-Castuneda; Raimbult, 1992; Sargantanis et al., 1992). Tendo em vista as 

vantagens apresentadas no cultivo semi-sólido em relação à fermentação líquida submersa, 

Couto & Sanromán (2005) acreditam ser de grande importância vencer estes obstáculos e 

desenvolver biorreatores para CSS em escalas maiores. 

 

 

2.1.1 Microrganismos utilizados em cultivo semi-sólido 

 

 

A baixa umidade do meio possibilita o desenvolvimento de um número limitado de 

microrganismos, favorecendo especialmente leveduras e fungos, embora se utilizem algumas 

bactérias. Os fungos em geral desempenham importante função nas indústrias de alimentos, 

pois possuem diferentes tipos de enzimas capazes de metabolizar misturas complexas de 

compostos orgânicos presentes na maioria dos resíduos. Pelo fato do cultivo semi-sólido 

simular as condições do habitat natural e devido a sua importância no segmento industrial, o 

grupo dos fungos filamentosos é o grupo de microrganismos mais estudado. Eles geralmente 

pertencem às classes dos Ascomycetes, Basidiomycetes e Deuteromycetes. Este grupo possui 

boa tolerância à meios com baixa atividade de água (Aw), o que significa que exibem 

capacidade de crescer em ambiente com baixa umidade, adaptando-se com facilidade às 

condições impostas pelo CSS. A forma de crescimento dos fungos, sob a superfície do 

substrato, em geral se dá por meio de sua estrutura miceliar que possui hifas aéreas e 

penetrativas, sendo estas capazes de penetrar nos poros do substrato para que ocorram em seu 

interior as reações metabólicas específicas, favorecendo a colonização e a utilização dos 

nutrientes disponíveis do meio, gerando assim seus bioprodutos (Figura 2.3). Além disso, os 

fungos são resistentes à condições de elevada pressão osmótica (alta concentração de 

nutrientes), tornando-se eficientes e competitivo, na microflora natural, para a bioconversão 

de substratos sólidos (Raimbult, 1998; Pérez-Guerra, 2003). Outra vantagem está no fato de 

que os alimentos produzidos por fungos como o pão, diversos tipos de queijo, o shoyu - molho 

japonês à base de grãos de soja – além de bebidas como a cerveja, alguns vinhos entre outras, 

já serem tradicionalmente consumidos em muitas partes do mundo. Estes microrganismos 

podem ser cultivados na maior parte dos substratos que contenha carboidratos, como os 

resíduos das indústrias madeireiras, têxteis e de alimentos (Jin et al., 2002). 
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Figura 2.3. Representação esquemática de processos que ocorrem em microescala durante o 

CSS (Adaptado de Holker & Lenz, 2005). 
 
 

Também é importante salientar que um mesmo microrganismo pode crescer de 

maneira diversa em meio sólido ou líquido. Viniegra-Gonzalez et al. (2003) revelam que 

aspectos relacionados com a morfologia do fungo são de grande importância para 

produtividade do sistema, podendo repercutir na viabilidade ou não de um determinado 

processo. A Figura 2.4 mostra o fungo A. niger crescendo em meio líquido (a) e em um 

suporte sólido (b) composto por espuma de poliuretano.  
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Figura 2.4. (a) Micrografia de A. niger C28B25 crescendo em cultivo líquido com 100g 
sacarose/L após 24 horas de incubação (50x); (b) Micrografia de A. niger C28B25 crescendo 
sobre espuma de poliuretano em CSS após 6 horas de cultivo (100x). Fonte: Viniegra-
Gonzalez et al. (2003). 

 
 

2.1.1.1 Particularidades do fungo Rhizopus oligosporus 
 
 

O Rhizopus oligosporus – sinônimo Rhizopus microsporus var.  oligosporus – é um 

fungo filamentoso pertencente ao grupo dos Zigomicetos da ordem dos Mucorales. Seu 

habitat natural é constituído principalmente por sólidos úmidos, de tal maneira que, uma 

grande parte de suas hifas são aéreas, caracterizando-se pelo crescimento rápido em diversos 

ambientes como solos e vegetais.  Em geral estes fungos são glicófilos, desenvolvendo-se em 

substratos contendo açúcares solúveis e amido. Suas colônias possuem aparência de algodão, 

tornando-se escuras com o tempo e possuem micélio vegetativo contínuo ramificado, em parte 

imerso no substrato, em parte aéreo. O micélio encontra-se conectado às estruturas de 

reprodução assexuada (esporângios). A reprodução sexuada ocorre a partir da formação de um 

zigosporo que, sob condições favoráveis, forma esporos (Figura 2.5) que germinam para 

desenvolver um novo indivíduo (Bocquet, 1985). 
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Figura 2.5.  Esporos de Rhizopus oligosporus 

 

 

As principais vantagens no uso do Rhizopus oligosporus são a facilidade de 

manipulação, sua habilidade de fermentar uma grande variedade de matérias-primas de baixo 

custo e produzir rendimentos elevados de bioprodutos. Além disso, o Rhizopus oligosporus é 

considerado seguro e recebe a denominação “GRAS” (generally regarded as safe) pela FAO, 

classificação dada a elementos de reconhecida segurança para uso alimentar, aspecto esse 

bastante importante para a produção de alimentos (Randhir; Vattem; Shetty, 2004).  

Tem sido utilizado há séculos como agente do cultivo semi-sólido, especialmente na 

Ásia, para a fabricação de diversos alimentos a base de vegetais fermentados tais como, o 

tempeh. O R. oligosporus não só aumenta a digestibilidade e o conteúdo protéico de  vegetais, 

como previne a formação de compostos tóxicos (Zheng & Shetty, 1998; Rhandir & Shetty, 

2007). Além disso, sua habilidade de enriquecer substratos sólidos com compostos fenólicos 

foi comprovada em estudos anteriores (Correia et. al., 2004a; Vattem et. al., 2004; Rhandir & 

Shetty, 2007). 
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2.1.2 Substratos utilizados no cultivo semi-sólido 

 

 

A natureza dos substratos sólidos é um dos fatores importantes no cultivo semi-sólido. 

Em todos os processos CSS se requer uma seleção cuidadosa das matérias-primas a utilizar, e 

dos tratamentos prévios dados ao substrato. Além disso, essa escolha deve estar ligada às 

condições de custo e disponibilidade deste material.  

Segundo relata Pérez-Guerra et al (2003), dependendo da natureza do substrato, o 

cultivo semi-sólido pode ser classificado em dois tipos de processos distintos, são eles: 

1. O processo no qual a fase sólida serve tanto como suporte para o crescimento 

microbiano, quanto como fonte de nutrientes. Estes substratos são heterogêneos e insolúveis 

em água. Em geral são produtos agrícolas ou subprodutos da agroindústria que apresentam 

composição rica em amido, proteína, lignocelulose e pectina como os grãos e seus derivados, 

mandioca, batata e resíduos de frutas. Esse tipo de material apresenta vantagem potencial no 

crescimento dos fungos filamentosos, que são capazes de penetrar nas partes mais resistentes 

dos substratos sólidos (Couto & Sanromán, 2005). 

2. O processo no qual os substratos são suportes inertes naturais ou artificiais (bagaço da 

cana de açúcar, fibras inertes, resina, poliestireno e vermiculita) e as fontes de carbono e 

energia (açúcares, lipídeos e os ácidos orgânicos) são adsorvidas a eles. Essa estratégia é 

menos usada por apresentar algumas desvantagens econômicas. 

A estrutura macromolecular é um fator comum a todos os substratos e para melhor 

utilização pelos microrganismos, muitas vezes o pré-tratamento representa uma ação 

necessária para converter o substrato natural numa forma apropriada, visto que eles não são 

capazes de transportar estruturas macromoleculares através da membrana celular (Raimbault, 

1998). Estes incluem, segundo Mitchell (1992): 

• Redução de tamanho por peneiramento, moagem, raspagem ou corte; 

• Modificação da superfície do substrato através de moagem, raspagem ou 

quebra; 

• Hidrólise química ou enzimática dos polímeros; 

• Suplementação de nutrientes (fósforos, nitrogênio, sais) e ajuste de pH e teor de 

umidade usando uma solução mineral; 

• Tratamento a vapor ou cozimento para pré-degradação da estrutura 

macromolecular e a eliminação dos principais contaminantes. 
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2.1.2.1 Resíduos Agroindustriais 

 

 

O Brasil é uma das maiores potências econômicas mundiais, no segmento agrícola, por 

sua produção de café, cana-de-açúcar, soja, frutas, entre outros. Em resposta a essa produção, 

há uma grande geração de resíduos agroindustriais e a aplicação destes resíduos, além de ser 

uma alternativa em termos de substrato em processos fermentativos, auxilia na redução dos 

problemas de poluição ambiental (Soccol & Vandenberghe, 2003). Para que o processo 

produtivo industrial se torne viável é necessário a utilização de matérias-primas baratas e a 

minimização dos custos da produção, sem que haja prejuízo à qualidade do produto final 

(Rodrigues, 2006). 

 Nos países tropicais, o processamento industrial de frutas é intenso e gera, além dos 

produtos principais (como sucos, óleos essenciais, aromas, sorvetes, geléias e polpas), 

elevadas quantidades de resíduos que podem chegar a 50% da matéria-prima. Esse descarte 

representa um crescente problema devido ao aumento de sua produção. A Região Nordeste 

brasileira é uma importante produtora de espécies frutíferas tropicais, figurando entre as 

principais o abacaxi, abacate, banana, caju, coco, mamão, manga, maracujá, uva, acerola e 

goiaba (Lousada Júnior et al., 2006). Os produtos fabricados a partir das frutas geram, 

anualmente, grandes quantidades de resíduos, entre eles os bagaços de abacaxi e goiaba, em 

virtude do Brasil ser um dos maiores produtores de abacaxi e goiaba do mundo. Estes 

resíduos, obtidos através da prensagem para a extração de seus sucos, constituem-se de uma 

mistura heterogênea de sementes, bagaços e cascas, na proporção de 4 a 12% e 15 a 25%, 

respectivamente da massa total de goiaba e abacaxi beneficiados (Mantovani et al., 2004; 

Rogério et al., 2007). 

 A bioconversão e o enriquecimento protéico assim como a produção de enzimas, a 

partir de resíduos de frutas, pode ser muito interessante economicamente, pois esse rejeito, por 

exemplo, pode ser empregado como substrato para a obtenção de enzimas que são usadas na 

própria indústria que gerou o resíduo (Albuquerque, 2003). No intuito de aproveitar 

subprodutos tropicais como, a película de amêndoa de caju e a casca de maracujá (Pinto et al., 

2005) avaliaram a produção da enzima poligalacturonase por Aspergillus niger. Esses autores 

acreditam que outros resíduos agroindustriais produzidos no Nordeste, como a torta de 

mamona, casca de coco, torta de babaçu, películas e bagaços de frutas tropicais obtidas após 

despolpamento, também podem ser utilizados no CSS. 
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2.1.3. Parâmetros operacionais relevantes para o cultivo semi-sólido 

 

 

2.1.3.1 Teor de umidade do meio e atividade de água (Aw) 

 

 

 Apesar de possuírem definições distintas, o teor de atividade de água se relaciona com 

o teor de umidade. Do ponto de vista microbiológico, a atividade de água (Aw) é um 

parâmetro crucial, definido como sendo a água disponível ou acessível ao microrganismo. 

Sobre isso, Gervais & Molin (2003) usam o conceito de atividade de água para descrever o 

equilíbrio entre o sistema heterogêneo e a fase de vapor de água circundante. A atividade de 

água da solução é dada pela Equação 1:                                                                             

 

Pw

Pw
0

aw  = wγ = x w

                  (1) 

 

 

onde: 

Pw = pressão de vapor parcial da água em equilíbrio com a solução; 
Pw

0 = pressão de vapor de água da água pura; 
Xw = fração molar de água; 
γw = coeficiente de atividade de água. 
 

O teor de umidade do cultivo em meio semi-sólido se apresenta como um dos 

parâmetros mais críticos dentre as condições do processo, afetando o crescimento, biossíntese 

e secreção de diferentes metabólitos. Segundo Pérez-Guerra (2003), o valor ótimo de umidade 

depende da natureza da matriz sólida e da necessidade do microrganismo usado. Assim, 

dependendo da aplicação, os microrganismos mostram estar crescendo num nível de umidade 

ótimo pela maximização do crescimento ou da produção de metabólitos. Para os autores, o 

baixo nível de umidade prejudica o crescimento microbiano, visto que a difusão dos solutos 

(nutrientes) e do gás (oxigênio) é comprometida. Por sua vez, altos valores reduzem a 

porosidade do meio, limitando a transferência de oxigênio, além de oferecer risco de 

contaminação bacteriana ao ambiente. 
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Em geral, o teor de umidade inicial do substrato sólido oscila entre 30 e 85%, podendo 

variar ao longo dos cultivos em meio sólido através da evaporação da água e pelas atividades 

metabólicas, tornando-se necessária a adição de ar umidificado ou uso de umidificadores 

(Pandey; Nigam; Vogel, 1988; Lonsane et al., 1985). 

Grande parte das bactérias requer valores mais elevados de Aw para o crescimento 

quando comparados a fungos e leveduras. Apenas bactérias halófilas e um grupo pequeno de 

outras bactérias crescem em valores de Aw abaixo de 0,9. Ao contrário, alguns fungos só 

param de crescer em níveis relativamente baixos, próximos a 0,62. Os fungos usados 

comumente em cultivo semi-sólido são mais resistentes a valores de Aw baixos e são capazes 

de crescer em níveis de 0,8 a 0,9 (Raimbault, 1998). 

 

 

2.1.3.2 pH do meio de cultivo 

 

 

A medida e o controle do pH não são facilmente realizados em cultivos CSS. Apesar 

disso o pH é um fator relevante, visto que cada microrganismo apresenta um intervalo ideal 

para o seu crescimento. A medida desta variável se torna difícil pelo fato do pH, obtido pela 

suspensão do meio sólido em água destilada (procedimento mais comum), não representar de 

maneira fidedigna os valores de pH na superfície do sólido onde ocorrem as reações 

biológicas, já que o meio de cultivo sólido se caracteriza pela sua grande heterogeneidade. 

Devido a estas dificuldades, a medição de pH é feita apenas no início e no final do cultivo. A 

este respeito, Correia (2004) lembra que uma possibilidade de controlar a evolução do pH 

seria a adição de substâncias ao meio fermentativo, com capacidade tamponante. 

 

 

2.1.3.3 Temperatura e transferência de calor 

 

 

O controle de temperatura é fundamental para a produção metabólica em cultivo semi-

sólido. No entanto, ao longo do cultivo, a difusão do oxigênio e a geração de calor resultante 

das atividades metabólicas formam gradientes de temperatura, devido à capacidade limitada 

de transferência de calor do sólido, causada pela baixa condutividade térmica do substrato e a 

dificuldades na condução através do leito da fermentação (Raimbult, 1998). 
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Quando comparada à fermentação líquida submersa, o cultivo semi-sólido apresenta 

maiores dificuldades no controle da transferência de calor pelo fato das técnicas e os conceitos 

usados em meio líquido não serem apropriados para cultivo em meio sólido. Assim, a 

eliminação de calor é um fator crítico do processo de cultivo semi-sólido com o aumento de 

escala (Raghavarao; Ranganathan; Karanth, 2003; Raimbault, 1998). 

Tendo em vista que o aumento de temperatura pode influenciar negativamente a 

cinética de crescimento dos microrganismos, alguns trabalhos propõem técnicas para remoção 

de calor no cultivo semi-sólido em larga escala. Raimbault (1998) afirma que o resfriamento 

evaporativo é uma alternativa eficiente, face aos processos convencionais de condução e 

convecção. 

 

 

2.1.3.4 Transferência de massa: aeração e difusão de nutrientes 

 

 

Conforme descrevem Raghavarao; Ranganathan; Karanth (2003), a transferência de 

massa no cultivo semi-sólido envolve fenômenos em diferentes escalas: 

1. Microescala: diz respeito à natureza do microrganismo e a sua forma de crescimento 

que depende da difusão inter e intrapartículas de O2, CO2, enzimas, nutrientes e produtos;  

2. Macroescala: corresponde a fatores como ao fluxo volumétrico do ar dentro e fora do 

biorreator, a convecção natural, a difusão e condução no substrato, os materiais do biorreator e 

aos efeitos causados, no microrganismo e substrato, pela agitação do biorreator. 

 A aeração exerce a função de suprir oxigênio necessário para manutenção das 

condições aeróbicas e remover o C02, calor, vapor de água e compostos voláteis liberados 

durante a fermentação (Dalsenter, 2005). A troca de O2 e CO2 acontece em nível de inter e 

intrapartículas e depende especialmente de fatores como os espaços vazios da matriz sólida, 

do tamanho do poro e diâmetro das partículas, pela aeração forçada pelo ar injetado e agitação 

e finalmente pelo teor de umidade do substrato. 

 A difusão de nutrientes e enzimas, por sua vez, ocorre apenas em nível de 

intrapartículas do substrato sólido. Assim, aspectos como a difusão do oxigênio no substrato 

com a biomassa e a degradação das macromoléculas catalisadas pelas enzimas excretadas pelo 

crescimento dos microrganismos são considerados relevantes neste processo (Raghavarao; 

Ranganathan; Karanth, 2003). 
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2.1.4 Produtos do cultivo semi-sólido 

 

 

 O uso do cultivo semi-sólido é bastante significativo na indústria de alimentos desde a 

Antiguidade, a exemplo da fabricação do pão que era feita através da fermentação natural do 

trigo e na sacarificação do arroz usado para a produção de bebidas alcoólicas como a sake, 

além da produção de conidiosporos para a fabricação do queijo francês Roquefort pelo inóculo 

do Penicillium roquerfortii (Holker & Lenz, 2005). 

 O interesse pelas novas aplicações das técnicas em meio sólido tem se intensificado 

desde a década passada principalmente pela produção de uma grande gama de produtos com 

alto valor agregado como os antibióticos, as enzimas e os metabólitos secundários.  

 A produção de enzimas é uma área biotecnológica de grande interesse comercial, tendo 

em vista que as vendas deste produto no mundo inteiro giram em torno de bilhões de dólares 

anuais. Tradicionalmente as indústrias utilizam processos por via líquida, mas grande volume 

de trabalhos tem sido desenvolvido por via sólida. Santos et al., (2004) afirmam que, quando 

comparada a fermentação submersa líquida, o cultivo semi-sólido é o melhor sistema para 

produção de enzimas e outros produtos termoestáveis especialmente quando uma alta 

produtividade pode ser obtida. Na Tabela 2.1 são apresentadas algumas enzimas produzidas 

por CSS. 

 Uma das principais aplicações das técnicas de cultivo em meio sólido em escala 

comercial é a produção de ácido cítrico, processo conhecido por “Koji”, sendo um dos ácidos 

orgânicos mais comumente usado na indústria farmacêutica e de alimentos. Segundo Soccol & 

Vandenberghe (2003), outro processo que vem ganhando importância é a produção de 

cogumelos por meio sólido. Este produto é muito valorizado devido as suas boas propriedades 

organolépticas de aroma e flavor e aos bons valores nutricionais e terapêuticos. No Nordeste 

brasileiro, também tem sido avaliado o enriquecimento protéico de resíduos por CSS. Correia; 

Magalhães; Macedo (2007), por exemplo, avaliaram o resíduo de abacaxi como substrato para 

o desenvolvimento de S. cerevisae. Araújo et al. (2005), por sua vez, obtiveram considerável 

aumento protéico da palma forrageira através da inoculação de S. cerevisae. Esse tipo de 

resíduo bioprocessado tem potencial de utilização como ração animal. 
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Tabela 2.1. Exemplos de algumas enzimas produzidas por CSS (Adaptado de Pinto, 2003). 
 

Enzimas Microrganismo Substratos 

Amilases Aspergillus niger 
Resíduos de chá 
Farelo de Trigo 

Hemicelulases 
Trichoderma longibrachiatum 

Aspergillus tamarii 

Sabugo de milho 
Bagaço de cana 
Farelo de Trigo 

Celulases Trichoderma reesei 
 

Palha de trigo 
 

Protease Rhizopus oryzae 
 

Farelo de trigo 
 

Lípases Penicillium restrictum 
 

Torta de babaçu 
 

Xilanase Aspergillus niger 
 

Farelo de trigo 
 

Fitase Aspergillus niger 
 

Farinha de soja 
 

Tanase Aspergillus niger 
 

Farelo de trigo 
 

Pectinases Aspergillus niger 
 

Farelo de trigo 
 

Poligalacturonase Lentinus edodes 
Bagaço de maçã e 

morango 

Pululanase Clostridium thermosulfurogen 
 

Farelo de trigo 
 

 
 
 

2.2 Compostos fenólicos  

 

Os polifenóis ou compostos fenólicos encontram-se largamente distribuídos no reino 

vegetal. Estes compostos são produtos do metabolismo secundário de plantas e sua biossíntese 

acontece através das rotas do shikamato, mevalonato e fenilpropanóide nos vegetais. Esses 

metabólitos secundários são sintetizados pelos vegetais tanto durante seu desenvolvimento 

normal, quanto em resposta a condições de estresse, tais como infecções, radiações UV ou 

injúrias (Naczk e Shahidi, 2006). Desempenham papel importante no crescimento e 

reprodução de plantas, síntese de lignina e proteção contra predadores e patógenos (Randhir & 
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Shetty, 2004) e contribuem também para as qualidades organolépticas e nutricionais das frutas 

e vegetais. 

O teor de polifenóis presente nos vegetais depende de fatores como variedade, 

condições climáticas, germinação, estágio de maturação, processamento e condições de 

armazenamento (Podsedek, 2005). Estudos recentes comprovam que, em especial, as cascas e 

sementes de frutas apresentam alta quantidade de compostos fenólicos, provavelmente pelo 

fato das cascas desempenharem a função de defesa na fruta e as sementes por assegurarem a 

propagação da espécie (Bashir & Abu-Goukh, 2003; Bocco et. al., 1998 e Kondo et. al., 

2002). Por esta razão, Balasundram; Sundram; Samman (2006) concluem que os subprodutos 

e resíduos agroindustriais apresentam potencial importância como fonte de compostos 

fenólicos. 

Nos últimos anos os compostos fenólicos, particularmente os presentes naturalmente 

em frutas e vegetais, devido às suas propriedades funcionais na promoção de benefícios à 

saúde, tem tido crescente interesse por parte da indústria química, farmacêutica e alimentícia. 

 

 

2.2.1 Características químicas dos compostos fenólicos 

 

 

Os compostos fenólicos são extremamente diversos, sendo conhecidos mais de oito 

mil estruturas fenólicas, que incluem desde moléculas simples até outras altamente 

polimerizadas (Bravo, 1998). A estrutura básica destes compostos é formada pelo anel 

benzênico com grupos hidroxilas associadas diretamente à estrutura cíclica. Geralmente, os 

compostos fenólicos apresentam-se conjugados com mono e polissacarídeos ligados a um ou 

mais grupos fenólicos. Em alguns polifenóis, a estrutura básica está associada a outros grupos 

funcionais, entre os quais lipídios, aminas ou ácidos carboxílicos. Podem também ocorrer 

como funções derivadas, tais como ésteres e metil-éster (Harborne,1989; Harborne; Baxter; 

Moss, 1999; Shahidi & Naczk, 1995). Esta vasta categoria de compostos pode ser classificada 

como polifenóis ou fenóis simples, tendo como base o número de subunidades fenólicas 

presentes em sua estrutura (Robbins, 2003). Autores como King & Young (1999) consideram 

os ácidos fenólicos, os flavonóides e os taninos como sendo as principais classes de 

compostos fenólicos, os quais são apontados por Kris-Etherton et al. (2002) como sendo os 

fenóis mais abundantes em cereais e legumes. Na Tabela 2.2 estão mostradas algumas classes 

de compostos fenólicos. 
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Tabela 2.2 – Classes de compostos fenólicos nos vegetais. 
 

Classe Esqueleto básico Estrutura básica 

Fenóis simples C6 OH

 

Ácidos hidroxibenzóicos C6-C1 COOH

 

Ácidos hidroxicinâmicos 
C6-C3 

O

OH 

Acetofenonas C6-C2 
COCH3

 

Naftoquinonas C6-C4 

O

O  

Xantonas C6-C1-C6 

O

O

 

Estilbenos C6-C2-C6 

 

Lignanas (C6-C3)2 

 

Flavonóides C6-C3-C6 
 

 

Biflavonóides (C6-C3-C6)2 
 

 

Ligninas (C6-C3)n 
 

 

Taninos condensados (C6-C3-C6)n 
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   Os ácidos fenólicos são estruturas de no mínimo um anel aromático e um ou mais 

grupos hidroxila (Hounsome et al., 2008). Sabe-se que este tipo de composto está envolvido 

na formação da lignina, polímero presente na parede celular de plantas, fato que explica sua 

abundância em sementes e cascas de frutas, bem como em caules e folhas de vegetais (Morton 

et al., 2000). Os ácidos fenólicos dividem-se em dois subgrupos: os ácidos hidroxibenzóicos e 

hidroxicinâmicos (Figura 2.6).  

 

A) 

 

          

  B) 
 

 
 

Figura 2.6 Exemplos de compostos fenólicos simples pertencentes ao grupo dos ácidos (a) 
hidroxibenzóico e (b) hidroxicinâmico. 

 
 

Os ácidos hidroxibenzóico são comumente encontrados em plantas superiores e 

possuem estrutura C6-C1, que incluem os ácidos gálicos, vanílico, protocatéquico e p-

hidroxibenzóico. Os ácidos hidroxicinâmicos são compostos aromáticos ligados a uma cadeia 

com três átomos de carbono (C6-C3), sendo os ácidos p-cumárico, ferúlico, caféico e sináptico 

os mais comuns na natureza. Em geral são formas derivadas dos glicosídeos ou ésteres dos 

ácido quínico, shikimico e tártaro. Além desses dois grupos, Soares (2002) coloca as 
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cumarinas, substâncias derivadas do ácido cinâmico por ciclização da cadeia lateral do ácido 

o-cumárico, como sendo uma terceira classe de ácidos fenólicos. Os ácidos fenólicos podem 

apresentar-se em sua forma natural, combinados entre si ou com outros compostos. Exemplo 

importante dessa transformação é o ácido clorogênico, formado pela combinação entre os 

ácidos caféico e quínico, e que se caracteriza por ser um dos mais abundantes ácidos solúveis 

existentes (Soares, 2002; Matilla & Hellstron, 2006). 

Os flavonóides representam um dos grupos fenólicos mais diversificados, chegando a 

contabilizar mais da metade dos oito mil compostos fenólicos encontrados na natureza. São 

compostos polifenólicos com baixo peso molecular, constituídos de 15 átomos de carbono 

configurados como C6-C3-C6. Extensivamente estudados, são vistos como o mais relevante 

grupo dos fenóis, dentre as quais as flavonas (apigenina, luteolina, etc.), os flavonóis 

(quercetina, miricetina, etc.) e seus glicosídios são os mais comumente encontrados na 

natureza (Bravo, 1998). Sua importância faz com que autores como Jackson (1994) considere 

apropriada a divisão dos compostos fenólicos em duas subclasses: flavonóides e não-

flavonóides.  

 Basicamente a sua estrutura consiste de dois anéis aromáticos A e B, ligados por uma 

ponte de três carbonos, usualmente na forma de anel heterocíclico, C (Figura 2.7). 

 

 

 

Figura 2.7. Fórmula estrutural característica dos flavonóides. 
 
 

Variações em substituições padrão do anel C resultam nas principais classes de 

flavonóides como flavonóis, flavononas, flavonas (ou catequina), isoflavonóides, flavononas e 

antocianinas (Figura 2.8). As antocianinas e os glicosídios da antocianidina constituem o 

grupo de pigmentos vegetais hidrossolúveis mais relevantes entre os pigmentos hidrossolúveis 

distribuídos no reino vegetal. Muitas frutas, hortaliças, folhas e flores devem sua intensa 
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coloração a estes pigmentos que se encontram dispersos nos vacúolos celulares (Degáspari & 

Waszcynskyj, 2004). Já as substituições nos anéis A e B derivam diferentes compostos dentro 

de cada classe dos flavonóides.  

 

Figura 2.8. Alguns grupos de flavonóides. 

 

 

Os taninos, por sua vez, são compostos de peso molecular intermediário e constituem o 

terceiro grupo de importância dos fenólicos, podendo ser subdivididos entre os taninos 

hidrolisáveis e condensados. Os taninos hidrolisáveis incluem as galitaninas e as elagitaninas, 

polímeros derivados dos ácidos gálico e elágico (Bobbio & Bobbio, 1989; Fennema, 1993; 

Melo & Guerra, 2002) e têm a característica de serem prontamente hidrolisáveis com ácidos, 

bases ou enzimas. Segundo Haslam (2007), têm distribuição taxonômica muito restrita e estão 

presentes principalmente em plantas dicotiledôneas herbáceas e lenhosas.  

Os taninos condensados, também chamados de proantocianidinas, são polímeros de 

catequina e/ou leucoantocianidina e possuem maior importância em alimentos (Soares, 2002). 

Essa denominação vem do fato desses compostos degradarem-se em soluções de ácidos fortes 

gerando antocianidinas (Haslam, 2007). Apesar de grande parte da literatura reconhecer 

apenas esses dois primeiros grupos, Beecher (2003) aponta um terceiro grupo denominado 

taninos derivados. Essa classe de compostos abrange substâncias complexas formadas 

principalmente durante a manipulação e processamento de alimentos vegetais tais como café, 

chá preto e vinho tinto. 
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A presença de pequenas quantidades de taninos em frutas confere-lhe características 

sensoriais desejáveis. No entanto, quantidades elevadas conferem às frutas e outros alimentos 

características adstringentes. A sensação de adstringência é causada pelo fato dos taninos 

formarem compostos insolúveis com carboidratos e proteínas. Os fenólicos realizam ligações 

cruzadas entre cadeias polipeptídicas adjacentes, promovendo a formação de agregados e 

conseqüente precipitação protéica. Isso leva à sensação de perda de lubrificação na boca e 

sensação de adstringência (Haslam, 2007). 

 

2.2.2 Aplicação dos compostos fenólicos 

 

2.2.2.1 Atividade antioxidante 

 

O termo antioxidante tornou-se bastante popular e tem recebido publicidade e 

atenção, sobretudo nos últimos 10 anos. De acordo com Huang; Ou; Prior (2005), 

antioxidantes são substâncias naturais ou sintéticas que agem no sentido de prevenir ou 

retardar deteriorações causadas pela exposição ao oxigênio. Também podem ser encarados 

como compostos capazes de retardar ou inibir a oxidação de diversos substratos, de simples 

moléculas a polímeros e biosistemas complexos, evitando o início ou propagação das reações 

em cadeia de oxidação (Namiki, 1990; Simic & Javanovic, 1994).  

Quando o alvo do estudo são alimentos, os antioxidantes ganham definições mais 

amplas que aquelas utilizadas em aplicações estritamente químicas, como nas indústrias de 

plásticos ou borracha. Nesse caso, consideram-se como sendo antioxidantes tantos os 

elementos que previnem a oxidação lipídica, como também os antioxidantes ingeridos pela 

dieta e que agem no sentido de diminuir os possíveis efeitos adversos de espécies reativas ao 

oxigênio ou ao nitrogênio (conhecidas em inglês pelo termo ROS e RNS, respectivamente). 

Existe a possibilidade de uma série de doenças como câncer, arteriosclerose, artrite, diabetes, 

doenças cardiovasculares e processos responsáveis pelo envelhecimento do corpo estarem 

ligadas à presença de ROS no organismo (Brenna & Pagliarini, 2001; Yildrin; Mavi; Kara, 

2001). 

É importante também deixar claro que a definição não limita o mecanismo de atuação 

do antioxidante: ele tanto pode seqüestrar ROS ou RNS presentes e dessa forma inibir a 

reações em cadeia, quanto podem atuar de maneira preventiva, impedindo a formação dessas 

espécies. Os antioxidantes biológicos incluem enzimas (como por exemplo, catalase, 



Capítulo 02 – Aspectos teóricos 

Bruno Alexandre de Araújo Sousa                                                                                                                          40  
                                                                                                                              

superóxido dismutase, entre outros), agentes não enzimáticos, cofatores, seqüestradores de 

ROS/RNS e quelantes de metais.  

Antioxidantes sintéticos como a hidroxianisolona butilada (BHA) e hidroxitolueno 

butilado (BHT) são extensivamente usados na indústria de alimentos. No entanto, o interesse 

em encontrar antioxidantes naturais para aplicação em produtos alimentícios tem aumentado 

razoavelmente, devido às suspeitas acerca do potencial carcinogênico destas e de outras 

substâncias sintéticas (Cheung; Cheung; Ooi, 2003). 

Soong & Barlow (2004) relatam a importância de aumentar a ingestão de antioxidantes 

naturais na dieta humana. Os antioxidantes sintéticos podem apresentar toxicidade e altos 

custos de produção além de demonstrar menos eficiência quando comparados aos naturais. 

Com isto, os autores chamam a atenção da necessidade de se identificar antioxidantes naturais 

possivelmente mais econômicos e eficientes com potencial de serem incorporados aos 

alimentos. 

Alguns vegetais apresentam propriedades antioxidantes que são atribuídas 

principalmente aos seus constituintes fenólicos. Segundo Robards et al. (1999) estudos 

epidemiológicos ligando a existência de determinadas doenças à dieta, mostraram relação 

inversa entre o consumo de frutas e vegetais e a incidência de doenças cardiovasculares e de 

câncer. A atividade antioxidante dos compostos fenólicos se dá por sua capacidade de 

seqüestrar radicais livres e capturar íons metálicos capazes de catalisar a oxidação lipídica, 

agindo tanto na etapa de iniciação como na propagação do processo oxidativo (Bravo, 1998).  

Estudos realizados por Mamede & Pastore (2004) demonstram que o vinho pode ser 

eficaz no combate destas doenças, provavelmente devido ao maior número de compostos 

fenólicos como a catequina e o ácido gálico. Ao final, os autores reiteram que a ingestão diária 

e moderada de vinho pode promover a saúde e prevenir o risco de incidência de doenças do 

coração e certos tipos de câncer, porém, não deve ser considerada como tratamento para 

pessoas portadoras dessas enfermidades. 

Os autores Lima et al. (2004) acreditam que diversos tipos de chá podem ser 

considerados como fonte de fenólicos e, conseqüentemente, uma boa alternativa de 

antioxidantes naturais. Lima et al. (2004) analisaram a quantidade de compostos fenólicos do 

broto de feijão-mungo e concluíram que o extrato aquoso desse vegetal, rico em fenólicos, 

tem ação antioxidante. 
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2.2.2.2 Atividade antimicrobiana 

 

Os alimentos estão sujeitos à ação de diversos microrganismos, os quais podem 

ocasionar efeitos indesejáveis na qualidade, segurança e vida de prateleira dos alimentos. O 

uso de aditivos sintéticos é um dos procedimentos tradicionalmente empregados para prevenir 

a deterioração de alimentos, mas o interesse pela aplicação de extratos de plantas ricas em 

compostos fenólicos tem aumentado em função da insalubridade dos aditivos sintéticos.  

A ocorrência de doenças transmitidas por alimentos (DTAs) tem sido foco de 

discussões nos últimos anos. Extratos de plantas alimentícias já são usados na indústria e são 

considerados, de maneira geral, seguros, tendo em vista que fazem parte da dieta. 

Normalmente esses extratos possuem mais de um composto com atividade antimicrobiana e 

sua utilização toma partido da presença de vários componentes ao mesmo tempo (Kotzekidou; 

Giannakidis; Boulamatsis, 2008), além da possível sinergia existente entre os mesmos 

(Vattem et al., 2005). 

A literatura sobre a capacidade antimicrobiana de extratos fenólicos é vasta. Estes 

estudos visando o combate ao crescimento de microrganismos de interesse alimentar e de 

saúde pública empregam tanto compostos fenólicos purificados, quanto os naturalmente 

presentes em alimentos, vegetais e ervas.  Estudos in vitro e in vivo sugerem que os compostos 

fenólicos exibem uma ampla variedade de propriedades biológicas que podem desempenhar 

importante papel na manutenção da saúde humana (Vaquero; Alberto; Nadra, 2005). Estas 

propriedades incluem ação antiviral, antibacterial e antifungal (Cushnie & Lamb, 2005). Desta 

maneira, diversas pesquisas em todo o mundo têm enfatizado a busca por compostos naturais 

viáveis, com efeitos biológicos no sentido de beneficiar tanto a indústria alimentícia como a 

indústria farmacêutica. 

Existem relatos recentes sobre o aumento de microrganismos resistentes aos 

antibióticos sintéticos (Souza & Stamford, 2005). A este respeito, Randhir; Lin; Shetty (2004) 

relatam que a principal vantagem dos agentes fenólicos naturais é sua diversidade estrutural 

que discute o fenômeno da resistência antibiótica, visto geralmente no uso prolongado de 

antibióticos sintéticos. Sendo assim, esse tipo de utilização tornou-se uma outra vertente 

interessante de pesquisa. 

Como exemplo de estudos conduzidos recentemente, cita-se a pesquisa de Mbaveng et 

al. (2008) com plantas ricas em flavonóides do gênero Dorstenia, tradicionalmente usadas na 

África e América do Sul. Os resultados apontam para atividade antimicrobiana dos extratos da 

planta contra 22 tipos de microrganismos, dentre eles bactérias de interesse alimentar tais 
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como Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Da mesma maneira, Fazeli et al. (2007) 

estudaram plantas consumidas corriqueiramente no Irã e mostram a potência dos extratos 

alcoólicos contra bactérias, sobretudo S. aureus e Bacillus cereus. Segundo Mayachiew e 

Devahastin (2008), as ervas gooseberry (Phyllanthus emblica Linn.) e galagal (Alpinia 

galanga) empregadas tradicionalmente na cozinha indiana e tailandesa, possuem atividade 

contra o crescimento de Staphylococcus aureus e esta capacidade está relacionada à 

capacidade antioxidante e à concentração de compostos fenólicos. 

 

 

2.2.2.2.1 Salmonella enterica e Staphylococcus aureus 

 

 

Dentre os patógenos que assumem papel de grande relevância na saúde pública 

mundial estão os microrganismos Salmonella enterica e Staphyloccous aureus (Figura 2.9).  

 

      

(A) (B) 

 

Figura 2.9. Bactérias envolvidas em toxinfecções alimentares: (A) Salmonella 
enterica; (B) Staphyloccous aureus. 

 

 

As salmonelas são enterobactérias que vivem no trato gastrointestinal de homens e 

animais, sobretudo em aves. A Salmonella enterica é um dos microrganismos mais 
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amplamente distribuídos na natureza, com no mínimo 2.324 sorotipos identificados. São 

bastonetes Gram negativos, intracelulares e anaeróbios facultativos, pertencentes à família 

Enterobacteriaceae, que causam um amplo espectro de doenças clínicas, desde septicemias 

hiperagudas até infecções inaparentes. Elas são móveis e possuem flagelos peritríquios, requer 

em condições nutricionais simples e crescem em temperaturas que variam entre 10 – 49ºC. A 

Salmonella enterica produz enterotoxinas, é resistente à passagem no estômago, produzindo 

enzimas que a protegem da acidez e das proteases além de possuir altos níveis de metabolismo 

em comparação com outras bactérias (Tavechio, 2006).  

 Os seres humanos contraem a infecção por Salmonella enterica ingerindo produtos de 

origem animal contaminados. Particularmente, essa contaminação está associada à carne de 

aves, principalmente quando cozida e resfriada e ingerida fria, ou depois de ser reaquecida. 

Nesses casos, baixas contagens bacterianas podem aumentar exponencialmente em pouco 

tempo (Caetano; Saltini; Pasternak, 2004). De todas as infecções causadas por bactérias, a 

salmonelose é considerada como uma das mais frequentes em surtos de origem alimentar em 

países desenvolvidos. A crescente incidência da salmonelose via alimentos contaminados 

retrata que, na atualidade, este problema ainda ocorre mundialmente, apesar dos avanços 

tecnológicos alcançados (Shinohara et al., 2008). 

O Staphyloccous aureus, também é considerado como um dos patógenos de grande 

incidência em intoxicações alimentares. Trata-se de bactéria gram positiva, com forma 

esférica, anaeróbia facultativa e mesófila, apresentando-se geralmente em cachos. Este 

patógeno habita a pele, a orofaringe e, com freqüência, a nasofaringe do ser humano, a partir 

da qual pode facilmente contaminar as mãos dos manipuladores de alimentos (Xavier et al., 

2007). 

A toxina protéica altamente termo-estável produzida por cepas dessa bactéria causa 

intoxicação alimentar estafilocócica, caracterizada por seu início abrupto e violento, com 

náusea, vômitos e cólicas, prostração, pressão baixa, temperatura subnormal, além de 

possíveis alterações na freqüência cardíaca. A transmissão acontece por ingestão de alimento 

contendo a enterotoxina estafilocócica, contaminação essa ocasionada por manipuladores 

portadores do patógeno em secreções nasofaríngeas ou com ferimentos nas mãos, abcessos ou 

acnes. Produtos de origem animal que não foram cozidos ou refrigerados adequadamente, e 

que permanecem em temperatura ambiente por tempo que permita a multiplicação do 

organismo e produção da enterotoxina, também são veículos em potencial desse tipo de DTA.  
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2.2.2.3 Atividade inibitória de enzimas 

  

  Inicialmente os compostos fenólicos foram considerados compostos antinutricionais, 

justamente por sua habilidade de complexar e modificar características de proteínas e enzimas. 

Observou-se que eles apresentam propriedades especiais tais como, a habilidade de precipitar 

alcalóides, gelatina e outras proteínas, podendo ocorrer à formação de complexos solúveis e 

insolúveis (Haslam, 1996; Papadopoulou & Frazier, 2004). A adstringência notada em alguns 

frutos e vegetais, por exemplo, é conseqüência dessa característica dos fenólicos: ao 

precipitarem as glucoproteínas salivares, ocasionam a perda do poder lubrificante e a sensação 

conhecida popularmente como “travo” (Monteiro; Albuquerque; Araújo, 2005). Existem 

indícios de que os compostos fenólicos têm a capacidade de reagir com proteínas/enzimas 

modificando características importantes desses últimos, tais como peso molecular, 

solubilidade e digestibilidade (Rawel; Meidtner; Kroll, 2005; Rohn; Rawel; Kroll, 2002). 

 Essas características são atribuídas, sobretudo aos taninos, que além dos efeitos já 

citados, também afetam a utilização de sais minerais e vitaminas e são capazes de perturbar a 

atividade de enzimas digestivas. No entanto essa capacidade inibitória enzimática, 

aparentemente negativa, pode ser usada de maneira benéfica. Sabe-se que essa particularidade 

pode ser aplicada no tratamento de patologias, tais como o Diabetes melittus (DM) tipo 2, por 

meio da modulação de enzimas-chave do metabolismo digestivo. A DM, doença de ampla 

incidência em todo o mundo é caracterizada pela hiperglicemia causada pela falta e/ou 

incapacidade da insulina, hormônio responsável pela regulagem da glicemia de, realizar suas 

funções. Inibidores que retardam a absorção de carboidratos reprimem a hiperglicemia pós-

prandial e podem ser usados como estratégia útil para a convivência com a doença.  

O controle da hiperglicemia pós-prandial baseada na inibição da enzima α-amilase 

derivada do pâncreas e saliva é uma estratégia promissora. A α-amilase é uma enzima 

monomérica que catalisa a hidrólise de ligações glicosídicas α-1,4 do amido, glicogênio e 

outros carboidratos no processo digestivo, desempenhando importante papel no controle de 

níveis de glicose no sangue (MacGregor et al., 2001; Rhandir & Shetty, 2007), sendo 

predominantemente de origem glandular pancreática e salivar, onde começa o processo 

químico de digestão (Figura 2.10). A redução da absorção de carboidratos na saúde humana, 

pela inibição da amilase, pode ser uma alternativa terapêutica no controle glicêmico, 

reduzindo picos de glicose pós-prandial no tratamento de doenças crônicas, tais como 

diabetes, obesidade e hiperlipidemia. 
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Figura 2.10. Modelo de enzima α-amilase da saliva humana. 

         

Complicações agudas de pacientes que sofrem de diabetes tipo 2 são geralmente 

infecções e problemas metabólicos induzidos pela hiperglicemia. Estudos mostram que a 

hiperglicemia gera a formação de radicais livres em uma diversidade de células, condição essa 

que pode levar ao estresse oxidativo e a complicações decorrentes dele (Adyanthaya, 2007). 

Vários estudos apontam para a eficiência de compostos fenólicos na inibição de enzimas-

chave no controle hiperglicêmico. O mecanismo pelo qual essa inibição acontece é discutida 

em vários relatos científicos. Por exemplo, Rohn; Rawel; Kroll (2002), estudaram a ação 

inibitória de determinados compostos fenólicos (ácido caféico, ácido clorogênico, ácido 

ferúlico, ácido gálico, m-, o- e p-diidrodroxibenzenos, ácido quínico e p-benzoquinona) sobre 

as enzimas α-amilase, tripsina e lisozima. Os experimentos in vitro mostraram, por exemplo, 

inibição da atividade da enzima α-amilase, a qual se mostrou positivamente correlacionada à 

concentração de fenólicos. Também foi observado que em pH mais elevado, a inibição 

aconteceu de maneira mais potente. Resultados similares foram observados para as outras 

duas enzimas testadas, observando-se que o composto p-benzoquinona foi especialmente 

ativo. Com isto, os autores sugerem que os compostos fenólicos capazes de formar quinonas 

exercem de maneira mais eficaz sua ação inibidora enzimática, tendo em vista que a formação 

de quinonas é a principal etapa reativa envolvida no mecanismo de inibição.  

Por outro lado, Apostolidis; Kwon; Shetty (2007) e Kwon et al. (2007) acreditam que a 

abordagem mais apropriada para obtenção de extratos fenólicos para a convivência com DM 

tipo 2 é a procura por compostos com alta atividade contra a enzima α -glicosidase e efeito 

moderado sobre α-amilase. Esta posição é compartilhada por Kwon et al. (2006), os quais 

mostram que extratos de ervas da família Lamiaceae, ricas em ácido rosmarínico, caféico, 
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protocatéquico e quercetina, têm potencial para serem usadas como controle da resposta 

glicêmica em diabéticos, devido à elevada inibição da α-glicosidase e baixa ação sobre a α-

amilase, o que reduziria os efeitos colaterais causados pela fermentação de carboidratos não-

digeridos no cólon. 
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3. Estado da Arte  
 

3.1 Compostos fenólicos e poder antioxidante 

 

 

Os fenólicos constituem uma família de compostos naturais presentes em uma grande 

variedade de vegetais, e apontados freqüentemente como potentes antioxidantes. Muitos 

grupos de pesquisa têm se dedicado à investigação dessas substâncias, as quais podem ser 

utilizadas na prevenção e promoção da saúde, e também para a preservação de alimentos. 

Velioglu et al. (1998) investigaram a capacidade antioxidante e o teor de fenólicos de 

uma seleção de frutas, vegetais, grãos e plantas medicinais. Neste estudo, os autores mostram 

a correlação positiva entre o poder antioxidante e o conteúdo de fenólicos. Também nesse 

sentido, os extratos aquosos e metanólicos de Origanun dictamnus tiveram sua atividade 

antioxidante confirmada e relacionada à concentração de compostos fenólicos pelos autores 

Moller et al. (1999).  

Os teores de fenólicos totais dos chás de boldo, camomila, capim-cidreira, carqueja, 

erva-doce, hortelã, maçã, mate tostado e preto foram determinados. O chá de boldo, mate 

tostado e preto apresentaram os maiores teores de fenólicos totais, independente do tempo de 

infusão. Os autores apontam que os chás podem ser considerados como fonte de fenólicos e, 

conseqüentemente, uma boa alternativa de antioxidantes naturais (Lima; Melo; Lima, 2004). 

Adicionalmente, devido à importância dos fenólicos e a inclusão do broto de feijão-mungo na 

culinária brasileira, Lima et al. (2004) quantificaram o teor de fenólicos totais e avaliaram a 

ação antioxidante do seu extrato aquoso. O extrato aquoso desse vegetal possui considerável 

quantidade de fenólicos totais e esses compostos são responsáveis por sua comprovada 

atividade antioxidante.  

Existe uma tendência de aproveitar para a fermentação semi-sólida, resíduos 

agroindustriais abundantes na própria região. No caso específico da Região Nordeste, frutas 

tropicais e os subprodutos do seu processamento são de especial interesse, devido ao grande 

volume de frutas produzidas e processadas. Resíduos de frutas como os de goiaba e abacaxi 

podem ser potenciais substratos para o enriquecimento de fenólicos antioxidantes como 

observado por Correia et al.(2004a, 2004b). 

Randhir; Vattem; Shetty (2004) investigaram o potencial do cultivo semi-sólido do 

feijão de fava, usando o fungo Rhizopus oligosporus, para a produção de fenólicos 
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antioxidantes. Os resultados mostram o aumento tanto dos compostos fenólicos quanto da 

capacidade antioxidante ao longo do cultivo. Da mesma forma, Vattem & Shetty (2003) 

mostram que o cultivo semi-sólido de resíduos de oxicoco (cranberry) por Lentinus edodes 

gera extratos fenólicos de alta capacidade antioxidante. A análise cromatográfica dos extratos 

obtidos aponta altas concentrações de ácido elágico, sugerindo que este composto tem um 

papel importante na atividade observada.  

Broinizi et al. (2007) também estudaram os resíduos de fruta. Ao investigar os 

constituintes fenólicos e atividade antioxidante de subprodutos do pedúnculo de caju, 

descobriram que o potencial antioxidante deste subproduto é proveniente dos ácidos fenólicos 

presentes. Também nesse sentido, Ajila et al. (2007) apontam em seu estudo que compostos 

bioativos como os polifenólicos, encontrados no subproduto do processamento da manga, são 

responsáveis pela sua expressiva capacidade antioxidante. 

 Cataneo et al. (2008) sugerem como fonte alternativa de compostos fenólicos, a 

utilização dos subprodutos da indústria vinícola. Nesse estudo, os dados obtidos indicam que o 

resíduo da produção de vinho é um produto com capacidade antioxidante significativa, a qual 

se correlaciona ao teor de compostos fenólicos totais. Esses autores consideram importante a 

exploração destes resíduos, principalmente na indústria de fitoterápicos e de complementos 

alimentares.  

Recentemente, Gutiérrez; Mitchell; Solis (2008) apontam em seu estudo que a goiaba 

(Psidium guajava), amplamente usada como planta medicinal em países tropicais, apresenta 

importantes atividades biológicas, dentre elas, a atividade antioxidante. Frutas como acerola, 

caju, mamão Formosa e Havaí, goiaba, laranja pêra e pinha são apontadas como boas fontes 

de antioxidantes naturais, podendo substituir o uso de suplementos dietéticos na proteção do 

organismo contra danos oxidativos. 

 

 

3.2 Atividade antimicrobiana 

 

 

Devido ao grande potencial de aplicação, a pesquisa de fenólicos naturais com 

atividade antimicrobiana tem importante vertente de estudos. Rauhaa et al. (2000) analisaram 

a atividade antimicrobiana de substâncias fenólicas de diversos extratos de plantas filandesas. 

Foram obtidos resultados positivos, como por exemplo, para a batata, que se mostrou eficiente 

na inibição do crescimento do patógeno Staphylococcus aureus. 
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Salvat et al. (2001) relatam que extratos de plantas do norte da Argentina tais como a 

Schinopsis balansae apresentam poder inibitório contra as espécies Ps. aeruginosa, E. coli e 

Salmonellat typhimurium. Os autores sugerem que a presença de compostos polifenólicos 

nestes vegetais seja responsável pela ação antimicrobiana observada. Segundo Puupponen-

Pimiã et al. (2001) os compostos fenólicos presentes nos extratos de berries apresentam 

inibição do crescimento de bactérias como Salmonella enterica, E. coli e Staphylococcus 

aureus.  

A técnica de bioconversão semi-sólida mencionada anteriormente também foi utilizada 

para a investigação da inibição da H. pylori dos extratos bioprocessados dos resíduos de 

abacaxi (Correia et al., 2004a). Nesse estudo os autores sugerem que a alta concentração de 

compostos fenólicos simples e difenóis sejam responsáveis pela capacidade antimicrobiana 

observada nos extratos. Nesse sentido, Vattem et al. (2004) investigaram a atividade 

antimicrobiana de fenólicos obtidos por fermentação semi-sólida de resíduos de oxicoco 

contra importantes patógenos de contaminação alimentar. Os resultados mostram que o 

incremento dos fenólicos solúveis apresentou correlação positiva com a capacidade 

antimicrobiana. 

Vaquero; Alberto; Nadra (2005) investigaram as propriedades antimicrobianas dos 

compostos fenólicos totais de vinhos argentinos contra bactérias patogênicas encontradas em 

alimentos frescos e processados: Escherichia coli, Proteus mirabilis, Serratia marcescens, 

Flavobacterium sp., Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus e Pseudomonas 

aeruginosa. Dentre elas, a Escherichia coli foi a mais sensível e a Flavobacterium sp, a cepa 

mais resistente aos compostos fenólicos testados. Esses autores relatam que a inibição 

microbiana das amostras do vinho aumenta proporcionalmente à concentração dos compostos 

fenólicos. Sugerem também que o conhecimento da presença de fenólico no vinho pode 

ocasionar impacto no consumo e conseqüente incremento na sua comercialização. 

Cevallos-Casals et al. (2006) estudaram amostras de um novo genótipo de ameixa com 

alta concentração de fenólicos, a qual mostrou-se efetiva contra Salmonella enteritides e 

Escherichia coli. Esses autores levantam a hipótese de que determinados fenólicos tais como 

antocianinas e ácido clorogênico, estejam associados à inibição microbiana observada. O 

desenvolvimento de variedades ricas em fitoquímicos fenólicos funcionais abre a 

possibilidade de produção e comercialização de frutas para aplicações específicas. Da mesma 

maneira, Sousa et al. (2006) investigaram a atividade antimicrobiana do extrato da alcaparra e 

observaram inibição dos patogenos S. aureus e E. coli. Os autores crêem que a concentração 

fenólica do extrato da alcaparra seja responsável pela ação contra as bactérias testadas. 
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    Randhir & Shetty (2007) avaliaram o cultivo semi-sólido de feijão (mung beans) e 

observaram o aumento de compostos fenólicos ao longo do cultivo. Esse incremento favorece 

o aumento da potência antimicrobiana dos extratos contra H. pylori. Recentemente, 

Mayachiew & Devahastin (2008) constataram que determinadas ervas (gooseberry, 

Phyllanthus emblica Linn. e galagal, Alpinia galanga) possuem atividade contra o 

crescimento da bactéria Staphylococcus aureus. Mais uma vez esta capacidade está 

relacionada ao poder antioxidante e à concentração de compostos fenólicos. 

 

 

3.3 Atividade anti-enzimática  

 

 

Com o passar dos anos observou-se que essas capacidades intrínsecas dos compostos 

fenólicos poderiam ser usadas de maneira positiva para operações na indústria de alimentos e 

também para aplicações no sentido de promover e proteger a saúde (Rohn et al., 2002), 

conforme mostrado a seguir.   

Na década passada, Nishioka; Kawabata; Aoyama (1998) investigaram a atividade 

inibitória dos extratos de ervas tradicionais da medicina chinesa na ação enzimática da 

sacarase em intestino de ratos. Observou-se inibição da reação de oxidação da glicose, com 

conseqüente diminuição do teor de glicose do organismo ocasionada pela presença de 

compostos fenólicos. Os autores afirmam que seria interessante saber se os fenólicos 

demonstrariam atividade inibitória da α-glicosidase localizada no intestino humano.  

Uma enzima bastante estudada é a α-amilase. Matsui et al. (2001) observaram que 

extratos naturais ricos em antocianinas obtidos de raízes de batatas (Ipomoea batatas) e de 

flores (Pharbitis nil cv.) demonstraram atividade inibitória da α-amilase. Da mesma maneira, 

Rohn; Rawel; Kroll (2002) observaram a ação inibitória de determinados compostos fenólicos 

sobre uma seleção de enzimas, entre elas, a α-amilase. Os experimentos in vitro mostraram 

que a inibição enzimática apresentou relação positiva com a concentração de fenólicos. O 

extrato da pinha (Annona squamosa L) também se mostrou eficaz na inibição da α-amilase da 

saliva e do pâncreas. Os autores responsáveis pelo estudo, Kim et al. (2005), sugerem que 

esses extratos podem ser usados para reprimir a hiperglicemia pós-prandial em pacientes 

diabéticos.   

Correia (2004) observou que os extratos fenólicos produzidos por fermentação semi-

sólida usando como substrato resíduo de abacaxi demonstra ação anti-amilolítica e sugere que 
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esta atividade esteja relacionada à estrutura dos polifenóis presentes e não somente a 

quantidade de compostos fenólicos. Por outro lado, Randhir & Shetty (2007) usando esta 

mesma técnica de biocultivo com feijões (mung beans) como substrato, observaram a inibição 

da α-amilase, que se mostrou positivamente correlacionada com a alta concentração de 

fenólicos.   

Nesse sentido, recentemente, Kwon et al. (2008) observaram o efeito do chá preto e de 

alguns vinhos tintos sobre a atividade dessa enzima, a qual mostrou-se correlacionada com a 

concentração de compostos fenólicos e  capacidade antioxidante dos extratos. 

A esse respeito, Pinto et al. (2008) observam que os fenólicos presentes nos extratos 

aquosos de morangos cultivados no Brasil, apresentam alta atividade inibitória da α-

glicosidase, entretanto, uma inibição mais baixa foi observada para a enzima α-amilase. Os 

autores sugerem que os morangos podem ser potentes fontes de compostos anti-

hiperglicêmico. Adicionalmente, um grupo de estudo indiano também observou a capacidade 

inibitória exercida pelos extratos fenólicos do cereal Eleusine coracana (millet) (Chethan; 

Sreerama; Malleshi, 2008). Os autores lembram as vantagens de poder dispor de elementos 

comestíveis de baixo custo para o controle de patologias crônicas como DM. 
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4. Materiais e métodos 
 

 

4.1 – Matéria-prima 

 

 

4.1.1 - Preparação dos resíduos de abacaxi e goiaba 

 

 

Os resíduos de abacaxi e goiaba foram cedidos por uma unidade de produção de polpa 

de fruta localizada em Natal, RN. O resíduo de abacaxi é constituído de parte das cascas e 

talos, mas não são incluídas as coroas. O resíduo de goiaba inclui sementes e cascas. 

Os resíduos chegaram ainda úmidos e congelados ao laboratório. Após 

descongelamento, foram distribuídos em bandejas perfuradas com moldura metálica e nylon 

perfurado na área central (Figura 4.1). Os resíduos foram acondicionados em forma de 

camada homogênea de altura aproximada de 2 cm e secos em estufa a 80ºC durante 4 horas.  

 

 

Figura 4.1 - Bandeja perfurada utilizada para a secagem dos resíduos. 

     

 

Feito isso, os resíduos secos foram moídos em multiprocessador doméstico e estocados 

em congelador até posterior utilização. A Figura 4.2 mostra o aspecto do resíduo de abacaxi 

(A) e goiaba (B) após a secagem e moagem.   
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Figura 4.2 - Resíduos de abacaxi (A) e goiaba (B) secos e moídos. 

 

 

4.1.2 - Farinha de soja orgânica  

 

 

Foi utilizada farinha de soja orgânica integral adquirida em supermercado local 

(Figura 4.3). A opção de utilizar a farinha em combinação com os resíduos de abacaxi e 

goiaba como substrato para a fermentação foi baseada em estudos prévios (dados não 

mostrados) que confirmaram a boa adaptação e assimilação do fungo Rhizopus oligosporus. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Figura 4.3 - Farinha de soja orgânica usado na pesquisa. 
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4.1.3 – Grupos experimentais 

 

 

Para testar diferentes relações carbono:nitrogênio capazes de influenciar a liberação de 

compostos fenólicos durante o cultivo semi-sólido, foram estabelecidas duas proporções de 

resíduo/farinha de soja (Correia, 2004): 

Grupo 1: 9g de resíduo de fruta e 1g de farinha de soja (relação 9:1); 

Grupo 2: 5g de resíduo de fruta e 5g de farinha de soja (relação 1:1). 

A seguinte nomenclatura foi adotada:  

- Os grupos referentes ao resíduo de abacaxi terão a primeira letra A seguida do 

número 9 (grupo 1) ou 5 (grupo 2), relacionados a proporção de resíduo. 

- Similarmente, o resíduo de goiaba terá a letra identificadora G, seguida do número 9 

(grupo 1) ou 5 (grupo 2), os quais dizem respeito a proporção de resíduo. 

Sendo assim, o grupo A9, por exemplo, diz respeito a resíduo de abacaxi onde se utilizou 

9g de resíduo de fruta e 1g de farinha de soja.  

 

 

4.2 Métodos 

 

 

O experimento consiste das etapas em seqüência mostradas na Figura 4.4. A seguir 

são mostrados os detalhes de cada procedimento. 

 

4.2.1 - Caracterização físico-química dos resíduos e preparação do inóculo 

 

 

4.2.1.1 – Densidade aparente  

 

 

Para a determinação de densidade aparente, 100g de resíduo de abacaxi e goiaba secos 

e moídos foram pesados e colocados em proveta para a determinação do volume sem 

compactação prévia. A densidade é expressa como: 

3
:

adocmvolumeocup

massa
Densidade                                                                                     (3) 
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Figura 4.4 – Fluxograma geral da pesquisa. 

 

 

4.2.1.2 – Distribuição granulométrica dos resíduos  

 

 

Cinqüenta gramas dos resíduos de abacaxi e goiaba secos e moídos foram postos em 

agitador peneiras PRODUTEST na freqüência dez durante 5 minutos, em jogo constituído 

pelas peneiras 6 mesh (3,360mm), 10 mesh (2,000mm), 24 mesh (0,707mm), 28 mesh 

(0,595mm), 32 mesh (0,500mm), 48 mesh (0,297mm) e fundo. O material retido em cada peneira 
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foi pesado e os resultados expressos como valores percentuais em relação ao peso do material 

original. 

 

 

4.2.1.3 - pH 

 

 

Dez mililitros de água destilada foram adicionados a 0,5g de amostra sólida dos 

resíduos. Após a completa homogeneização e filtração em papel de filtro qualitativo, a 

amostra teve seu pH medido em potenciômetro digital. 

 

 

4.2.1.4 - Umidade e teor de resíduo mineral 

 

 

A determinação da umidade das amostras se deu mediante método gravimétrico em 

estufa a 105ºC. Foram pesados 2g de amostra e transferidos para cadinho previamente tarado e 

seco. O cadinho de porcelana foi colocado em estufa, retirado e repesado, depois do intervalo 

de 24 horas. A umidade foi expressa pela Equação 1:  

 

 

                                (1) 

 

 

O teor de resíduo mineral foi avaliado colocando-se o cadinho remanescente da 

determinação de umidade em mufla a 600º C. Após o período de 6 horas o cadinho foi retirado 

e seu peso medido. O teor de resíduo mineral foi calculado mediante a Equação 2: 

 

 

100minRe x
amostrapeso

cadinhopesorepeso
eralsíduo

−≡                                                               (2) 
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4.2.1.5 Atividade de água 

 

 

As amostras foram analisadas em equipamento AquaLab. Foram colocadas em cubetas 

plásticas apropriadas e inseridas no aparelho. A determinação da umidade relativa de 

equilíbrio foi identificada, quando transcorrido o tempo necessário para o equilíbrio da 

mesma. 

 

 

4.2.1.6 Teor de açúcares redutores e redutores totais 

 

 

Utilizou-se o método DNS (ácido 3,5-dinitro salicílico) modificado descrito abaixo a 

partir do método original de Miller (1959): 

 

o Preparo da solução DNS 

 
Hidróxido de sódio (24g) foi dissolvido em 200 mL de água destilada (solução No 1). 

Em seguida, 8g do ácido DNS foram dissolvidos em 500 mL de água destilada (solução No 2) 

e 5g de fenol, dissolvidos separadamente em 80 mL de água destilada (solução No 3).  Após a 

preparação de cada uma das soluções descritas anteriormente, 15 mL da solução No 1 foram 

adicionados à solução No 3, constituindo, agora, a solução No 4. Em seguida, o restante da 

solução No 1 foi adicionado à solução No 2, dando origem à solução No 5, que recebeu 200g 

de tartarato de sódio e potássio, sendo homogeneizada até a completa dissolução. Em seguida, 

5g de sulfitoácido de sódio foram somados à solução No 4. As soluções No 4 e No 5 foram 

então adicionadas e o volume final completado até um litro. A solução foi filtrada em funil 

sinterizado de 100 mL e 5g adicionais de sulfitoácido de sódio completamente dissolvidos. A 

solução foi mantida em frasco escuro em condições mínimas de luz até o uso.  

 

o Preparação da curva padrão 

 

Para a preparação da solução padrão foram pesados 0,5g de glicose e 0,5g de frutose 

diluídos em água, de modo a atingir a concentração final de 1mg/mL. Curvas padrão foram 
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construídas a partir da solução, usando-se a mesma metodologia empregada para as amostras a 

serem determinadas, substituindo-se a amostra pela solução padrão. 

 

o Análise das amostras 

 

A princípio, foram determinadas as quantidades de amostra que resultassem em 

leituras dentro da faixa padrão. As diluições necessárias foram usadas no cálculo para 

determinação do teor de açúcares da amostra desconhecida. Depois disto, determinada 

quantidade de amostra foi dissolvida em volume definido de água destilada.  

Desta solução, 0,5 mL da amostra solubilizada foram transferidos para um tubo de 

ensaio contendo 2,5 mL de solução DNS. A seguir, os tubos foram levados para banho de 

água fervente por 10 minutos. Após este intervalo, os tubos foram retirados do banho fervente 

e colocados em banho de água contendo cubos de gelo por três a cinco minutos para o seu 

completo resfriamento. Após a adição de 3 mL de água destilada, os tubos foram 

imediatamente lidos a 600 nm. A curva padrão foi empregada para transformar a leitura de 

absorbância em miligrama de açúcares redutores por mililitro de solução. Após os respectivos 

cálculos, os resultados foram expressos em miligrama de açúcares redutores por grama de 

amostra inicial (mg açúcares/g amostra). 

Para a determinação de açúcares redutores totais, uma etapa complementar de hidrólise 

foi realizada. Amostras de 2g receberam a adição de 1ml de ácido clorídrico concentrado e 

20ml de água destilada e levadas a balão volumétrico de 100ml. Este foi colocado em banho-

maria por 10 minutos a 65-70°C, sendo em seguida resfriado com água e gelo. A solução do 

balão foi neutralizada com hidróxido de sódio 4N e o balão completado com água destilada. 

Logo após, o balão foi submetido à agitação e retirada alíquota de 0,5ml a qual foi transferida 

para tubo de ensaio contendo 2,5ml de solução de DNS e submetidas ao mesmo procedimento 

experimental anteriormente descrito. 

 

 

4.2.1.7 Teor de fibra 

 

 

A determinação do teor de fibra compreendeu duas análises distintas: 
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o Fibra em detergente ácido (FDA) 

A fibra em detergente ácido configura-se como a porção menos digerível da parede 

celular, sendo constituída, basicamente, de lignocelulose, ou seja, lignina mais celulose. 

o Fibra em detergente neutro (FDN) 

A fibra em detergente neutro compreende frações de celulose, hemicelulose e lignina. 

A diferença entre as frações FDA e FDN pode ser considerada uma estimativa do teor de 

hemicelulose, mas não como uma determinação precisa, devido à presença de outros 

componentes da fibra, de acordo com Cecchi (1999).  

 

 

4.2.1.8 Teor de gordura 

 

 

Foi avaliado de acordo com o descrito por Cecchi (1999) pelo método de Soxlet que 

emprega extração, tendo sido utilizados 6 gramas de resíduo, empregando-se éter de petróleo 

como solvente. 

 

 

4.2.1.9 Proteína bruta 

 

 

Foi determinada através do método Kjeldahl, utilizando-se amostras de 0,5g. Para 

solução digestora foram usados 8mL de solução de ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) 

acrescida de selenito de sódio, sulfato cúprico e sulfato de sódio. Após a digestão, as amostras 

foram alcalinizadas mediante a adição de solução de hidróxido de sódio 40% e destiladas em 

equipamento Tecator. Frascos de Erlenmeyer contendo 30 mL de ácido bórico receberam a 

solução destilada, então, titulada com solução de ácido clorídrico 0,1 N. Usou-se o fator de 

conversão 6,25. 
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      4.2.2 Preparação do inóculo 

 

 

O fungo Rhizopus oligosporus foi obtido da Fundação André Tosello e mantido em 

meio sólido batata dextrose ágar (potato dextrose agar, PDA) a 4oC. As culturas foram 

reativadas através da transferência para placas contendo meio PDA fresco e cultivadas em 

câmara de crescimento com temperatura de 24oC por 10 dias (Figura 4.5). O controle 

luminoso da câmara foi operado de modo com 12 horas de iluminação e 12 horas no escuro. 

Após 10 dias de cultivo, as placas foram colhidas, selecionando-se, cuidadosamente, aquelas 

com crescimento uniforme e presença de esporulação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.5 Placas com cepa de Rhizopus oligosporus em crescimento. 

 

 

4.2.3 Inoculação e cultivo semi-sólido 

 

 

Frascos de Erlenmeyer contendo 10g de substrato em duas proporções resíduo de 

fruta/farinha de soja (grupos G9 e G5, A9 e A5) foram tratados termicamente a 121º C por 

oito minutos. Essa etapa de pré-tratamento teve o objetivo de diminuir a possível carga 
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microbiana inicial, já que os resíduos não sofrem cuidados higiênicos na unidade produtora. 

Foram realizados experimentos preliminares de forma a determinar as melhores condições de 

processamento para que os resíduos não sofressem tratamento excessivo e possível queima. 

Após resfriamento, os frascos foram inoculados com 10 porções de meio sólido com 

dimensões aproximadas de 1cm2 contendo o microrganismo recentemente cultivado.  Após a 

adição de 10 mL de água destilada estéril, atingindo valores de Aw de 0,965 e 0,970, 

respectivamente para os resíduos de abacaxi e goiaba. Após vigorosa agitação, os frascos de 

Erlenmeyer foram criteriosamente fechados com duas camadas de gaze estéril e bandas 

elásticas, sendo então acondicionados na câmara de crescimento (Figura 4.6) com 

temperatura controlada de 24º C ao longo de 12 dias. Amostras consistindo de dois frascos 

Erlenmeyer escolhidos aleatoriamente de cada grupo experimental foram coletadas a cada dois 

dias. Durante o cultivo os frascos foram mantidos estáticos (Correia, 2004).  

 

 

   

 

Figura 4.6. Frascos Erlenmeyer incubados em câmara de germinação. 
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4.2.4 Obtenção dos extratos fenólicos 

 

 

4.2.4.1 Amostras não-concentradas 

 

 

Após o cultivo semi-sólido, 100 mL de água destilada foram adicionados a cada frasco 

de Erlenmeyer contendo 10g do resíduo bioprocessado, transferindo-se este material para o 

homogeneizador em aço inoxidável Waring Blender (Figura 4.7A). Após vigorosa 

homogeneização durante um minuto, o material foi filtrado a vácuo (Figura 4.7B) usando 

papel de filtro Whatman No 1. O filtrado foi congelado e usado para as subseqüentes análises. 

 

 

4.2.4.2 Amostras concentradas 

 

 

Os extratos fenólicos obtidos no item anterior foram submetidos à concentração por 

ebulição.  Cerca de 60 mL da amostra original (não concentrada) foram transferidos para 

béqueres e submetidos a evaporação em placa aquecedora sem agitação até redução a cerca de 

1/10 do volume original. O material concentrado foi congelado e usado para as subseqüentes 

análises. 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

 

        (A)                                                                         (B) 

Figura 4.7. Obtenção dos extratos fenólicos: A. Homogeneizador em aço inoxidável 

Waring Blender; B. Filtração a vácuo. 
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4.2.5 Determinação da concentração de compostos fenólicos totais (CFT) 

 

 

A determinação dos CFT nos extratos aquosos foi determinada de acordo com o 

método descrito por McCue e Shetty (2003), com adaptação mínima descrita a seguir.  

Alíquota de 1 mL do filtrado foi transferida para tubos de ensaio, aos quais foi adicionado, 

nesta seqüência: 1 mL de solução etanol 95%, 5 mL de água destilada e 0,5 mL de reagente 

Folin-Ciocalteau 1N. De imediato, seguiu-se a homogeneização. Transcorridos cinco minutos, 

adicionou-se 1 mL de solução carbonato de sódio 5% (p/v), seguindo-se uma nova 

homogeneização. Os tubos de ensaio foram mantidos em câmara escura por 60 minutos, ao 

final dos quais foram, mais uma vez, homogeneizados. As amostras tiveram a absorbância 

medida no comprimento de onda 625 nm contra branco consistindo de solução etanol 95%. 

Para a transformação dos resultados, utilizou-se curva de calibração construída, a partir de 

diferentes concentrações de ácido gálico, com o fim de converter as absorbâncias e expressar 

os resultados em mg EAG/ 100g substrato.  

 

 

4.2.6 Análise da capacidade antioxidante: teste do radical 1,1-difenil-2-

picrilhidrazil (DPPH)  

 

 

O teste do radical 2,2-DPPH foi executado seguindo o procedimento de McCue & 

Shetty (2004). Alíquota de 1 mL de solução 1mM do radical DPPH em etanol 95% foi 

adicionada a 1 mL do filtrado obtido. Depois de 30 minutos de incubação, as amostras foram 

centrifugadas a 12.600 rpm por dez minutos à temperatura ambiente, tendo suas absorbâncias 

lidas a 517 nm. As leituras foram comparadas com amostras-controle, nas quais o etanol 95% 

substituiu o filtrado. A capacidade antioxidante, expressa em termos percentuais, foi calculada 

de acordo com a Equação 3, a seguir: 

 

  

                                                                                                           (3) 
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4.2.7 Avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos fenólicos obtidos: 

Staphylococcus aureus (ATCC29737) e Salmonella enterica (ATCC 13314) por meio do 

método de difusão em disco 

 

 

As cepas das bactérias referenciadas acima foram obtidas da Coleção de Culturas 

Tropicais da Fundação André Tosello. O meio de cultura TSAYE foi preparado de acordo 

com Kotzekidou; Giannakidis; Boulamatsis (2008): 17g de triptona, 3g de peptona de soja, 2,5g 

de glicose, 5g de cloreto de sódio, 2,5g de K2HPO4, 5g de extrato de levedura e 15g de ágar 

granulado para cada litro de água destilada. Esse meio sólido foi utilizado para ativação das 

cepas e para o teste propriamente dito. O meio TSYE foi preparado de maneira similar, a 

exceção da adição de agar. Duas alçadas do material das cepas em estoque foram reativadas 

em tubos de ensaio com 10 mL de meio líquido TSYE. Os tubos foram incubados a 37º C por 

48 horas, até que se pudesse observar crescimento visível.  

Alíquotas de 100 µL de cada cultura foram distribuídas uniformemente sobre placas de 

Petri contendo o meio TSAYE. Discos de papel com diâmetro aproximado de 13mm 

(Whatman AA discs 2017-013-B, Inglaterra) foram posicionados em cada uma das placas e 

receberam 40 µL de extrato fenólico (concentrado ou não). Feito isso, as placas foram 

incubadas aerobicamente a 37º C na câmara de germinação por 24-48 horas. O diâmetro da 

zona de inibição (que significa ausência de crescimento e, portanto, capacidade de inibir o 

crescimento da bactéria) ao redor de cada disco foi medido e a zona clara reportada como 

zona de inibição em centímetros. 

 

 

4.2.8 Avaliação da atividade anti-amilase dos extratos fenólicos obtidos 

 

 

Alíquota de 400 µL dos extratos fenólicos (equivalente a 400 µg de teor fenólico total) 

foi adicionada a 100 µL de solução de amilase de porcina pancreática (PPA), equivalente a 

1.000 U em solução 20 mM de tampão de fosfato de sódio pH 6,9. Desta solução, colocaram-

se cuidadosamente, 40 µL em discos de papel com diâmetro de ½ polegada, posicionados no 

centro de placas de Petri descartáveis, placas estas contendo meio preparado pela mistura de 

5g de ágar e 5g de amido em 500 mL de água destilada.  
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A seguir, as placas foram seladas com Parafilm e mantidas a temperatura média de 25º 

C. Após decorridas 72 horas, as placas foram reveladas através da adição de 5 mL de solução 

de iodo (5mM de iodo em iodeto de potássio 3%) a cada placa por 15 minutos. A solução em 

excesso foi drenada e o diâmetro da zona clara foi medido e usado para o cálculo da zona de 

inibição. Amostras-controle foram preparadas, paralelamente às amostras dos extratos 

fenólicos, substituindo-se os extratos por água destilada. Os resultados são reportados 

percentualmente a seguir (Equação 4): 

 

 

100% x
controledodiâmetro

extratosdosdiâmetrocontroledodiâmetro
inibição

−=                                (4) 
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5. Resultados e discussão 
 

 

5.1 Caracterização físico-química dos resíduos de abacaxi e goiaba 

 

 

Os resíduos de abacaxi e goiaba foram caracterizados quanto a suas propriedades 

físico-químicas, concentração de fenólicos totais (CFT) e atividade antioxidante (DPPH). 

 

 

5.1.1 Caracterização físico-química 

 

 

A Tabela 5.1 apresenta os valores de pH, atividade de água e teores percentuais de 

umidade, cinzas, fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), gordura 

e proteína bruta, açúcares redutores (AR) e redutores totais (ART), além da concentração 

fenólica e atividade antioxidante dos resíduos de abacaxi e goiaba. 

 Observa-se que o pH dos resíduos está próximo a 4, sendo o abacaxi ainda mais ácido 

do que a goiaba. Esse parâmetro influencia a fermentação semi-sólida propriamente dita já 

que cada microrganismo apresenta valores ótimos de pH para o seu crescimento (Alcântara et 

al., 2007). Segundo Nagel et al. (1999), a faixa ótima para o Rhizopus oligosporus está 

compreendida entre 4,0 e 6,5. Também por essa razão, valores ácidos de pH limitam a 

contaminação do meio por bactérias.  

Sobre a umidade e a atividade de água, vale ressaltar que os valores mostrados 

correspondem aos níveis alcançados após a secagem em estufa de circulação de ar e estão 

vinculados às características particulares de cada resíduo. A granulometria do resíduo de 

goiaba é mais fina e granular quando comparada ao de abacaxi. Esse último caracteriza-se por 

sua estrutura esponjosa e fibras mais longas apresentando assim, capacidade de reter mais 

umidade. Sendo assim, a goiaba alcançou nível de umidade mais baixo que o do abacaxi, fato 

que explica também os diferentes valores de atividade de água.  

No cultivo semi-sólido, a quantidade de água presente nos substratos é um parâmetro 

limitante, já que pode afetar diretamente as necessidades do microrganismo. Baixos níveis de 

atividade de água dificultam a troca de solutos na fase sólida, diminuindo assim, as taxas de 
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crescimento ou de síntese de metabólitos, ao passo que, altos níveis de atividade de água 

podem levar à redução no crescimento microbiano (Alcântara et al., 2007). O preparo do 

substrato para o processo fermentativo deve levar em conta os níveis de atividade de água e 

umidade ideais. A adição de água ou solução de nutrientes ao meio deve ser feita de forma a 

alcançar os níveis ideais para o desenvolvimento do microrganismo selecionado para o 

cultivo. 

 

Tabela 5. 1 - Caracterização físico-química dos resíduos de abacaxi e goiaba. 

Resíduos Determinações 

analíticas Abacaxi Goiaba 

pH 3,89 ± 0,14 4,16 ± 0,18 

Atividade de água 0,62 ± 0,03 0,48 ± 0,01 

Umidade (%) 15,97 ± 1,14 5,20 ± 0,26 

Resíduo mineral (%) 1,60 ± 0,07 1,95 ± 0,13 

ART (g/100g) 50,30 ± 1,16 15,10 ± 1,59 

AR (g/100g) 30,89 ± 1,45 12,90 ± 0,43 

FDN (%) 35,06 ±0,77 62,19 ± 1,49 

FDA (%) 16,79 ± 0,67 54,22 ± 0,61 

Gordura (%) 0,15 ± 0,15 7,99 ± 0,12 

Proteína bruta (%) 3,37 ± 0,04 8,81 ± 0,10 

CFT (mg AGE/100g) 139,08 ± 1,04 109,06 ± 8,09 

DPPH (% Inibição) 88,34 ± 0,04 92,95 ± 0,23 

 

 

O teor de resíduo mineral da goiaba foi superior ao do abacaxi, provavelmente devido 

à presença de sementes. Lousada Júnior et al. (2006) encontraram valores de resíduo mineral 

do subprotudo de abacaxi maiores que o de goiaba, justificado pela presença das cascas no 

subprotudo. O resíduo utilizado no estudo não incluiu quantidade significante de cascas, sendo 

formado em sua maioria por resíduo de polpa e talos. 

Por outro lado, o resíduo de abacaxi se destaca por apresentar teor superior de açúcares 

quando comparado à goiaba. Esse dado confirma o anteriormente observado por Correia 

(2004), achado esse que levou a investigação do enriquecimento protéico do resíduo de 

abacaxi por leveduras (Correia et al., 2007). A literatura indica que açúcares presentes no 

meio atuam como eficientes fontes de carboidratos para o crescimento microbiano. Ekundayo 



Capítulo 05 – Resultados e discussão 

Bruno Alexandre de Araújo Sousa                                                                                                                       71 
    

& Carlier (1964) mostram a necessidade da presença de glicose ou frutose no meio para o 

crescimento do Rhizopuz arrhizus, além de fontes de nitrogênio.  

Ambos os resíduos apresentaram teores elevados de fibras insolúveis, expressas como 

FDA ou FDN. Os valores superiores de fibras observados na goiaba também são atribuídos à 

presença de sementes encontradas nesses resíduos. Lousada Júnior et al. (2006) também 

observaram superioridade da goiaba em relação ao abacaxi para os teores de FDA e FDN. Os 

autores observaram valores semelhantes de fibras para a goiaba, mas teores superiores para o 

abacaxi. Vale reiterar que no estudo de Lousada Júnior et al. (2006), o resíduo de abacaxi era 

composto também pela casca. 

Por sua vez, esses autores identificaram valores semelhantes de proteína (8,47%) e 

valores superiores de gordura (6,01%) para o resíduo de goiaba frente aos encontrados para o 

abacaxi (8,35% e 1,19%, respectivamente). Apesar da diferença no conteúdo de proteína do 

abacaxi ocasionada pela presença da casca no resíduo, esses resultados confirmam os obtidos 

no presente estudo, sobretudo para o teor de gordura do resíduo de goiaba, bastante superior 

ao abacaxi.  

O resíduo de abacaxi apresentou concentração de CFT superior ao observado para o 

resíduo de goiaba, porém a atividade antioxidante do resíduo da goiaba mostrou-se maior. Em 

estudo anterior, Melo et al. (2008) encontraram concentrações de fenólicos totais entre 

(512,55 e 468,52 mg de catequina/mL) e  capacidade antioxidante em torno de 60%  para os 

extratos aquosos de abacaxi e goiaba.  

O fato dos resíduos, ora estudados, terem apresentado elevada concentração fenólica e 

forte atividade antioxidante pode ser explicado pelo maior teor de CFT presente em cascas e 

sementes das frutas. Isso se justifica pela função que as cascas desempenham na defesa da 

fruta e as sementes, como elementos que asseguram a propagação da espécie (Bashir & Abu-

Goukh, 2003; Kondo et al., 2002). Além disso, esses importantes metabólitos secundários 

contribuem para a firmeza de paredes celulares das plantas, estão envolvidos na regulação do 

crescimento e na resposta a condições de stress ou ataque de invasores (Naczk & Shahidi, 

2006). Os resultados mostrados por Gorinstein et al. (2002) estão de acordo com essa 

afirmativa. Os autores mostram que o teor de fenólicos encontrados nas cascas de diversas 

frutas são superiores em relação a sua polpa, citando como exemplo, as cascas de maçãs, pêras 

e pêssegos que apresentaram o dobro de fenólicos totais aos encontrados na fruta descascada.  

Autores como Cataneo et al. (2008); Balasundram; Sundram; Samman (2006) e Ajila 

(2007) apontam como fonte alternativa de compostos fenólicos, a utilização de biomassas 

residuais da indústria de alimentos, sobretudo os subprodutos agroindustriais. Eles chamam a 
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atenção para as reconhecidas propriedades antioxidantes destes compostos bioativos e 

destacam a perspectiva da exploração e melhor aproveitamento destes resíduos. Nesse sentido, 

Cataneo et al. (2008) sugerem que o resíduo do processamento de uvas seja utilizado como 

aditivo seguro na indústria de alimentos, para que se possa tirar vantagem dos CFT presentes 

em torno de 109,64 a 420,62 mg EAG/100g e da atividade antioxidante desse material. Da 

mesma maneira, Ajila et al. (2007) mostram que o bagaço de manga tem teor de compostos 

fenólicos entre 54,67 a 109,70 mg EAG/g e atividade antioxidante, variando de acordo com a 

variedade da fruta. Broinizi et al. (2007) avaliaram a capacidade antioxidante dos compostos 

fenólicos do subproduto do pendúculo de caju e mostraram percentuais de inibição acima de 

88% com teores de fenólicos totais na ordem de 2,8 mg EAG/g de bagaço. Frutas como a 

acerola e caju apresentaram 3.366,55 e 808,05 mg de catequina/mL fenólicos totais, 

respectivamente e atividade antioxidante superior a 90%. 

Os resultados da composição mostram que os resíduos estudados são fontes de 

nutrientes ainda bioutilizáveis. As diversas fontes de carbono presentes (açúcares, gordura) e 

nitrogênio, além dos minerais e fibras podem ser metabolizados por variadas classes de 

microrganismos, gerando compostos de interesse. 

 

 

5.1.2 Caracterização física 

 

 

A densidade, tamanho e formato das partículas dos resíduos agroindustriais são 

importantes parâmetros que influenciam sua utilização. O resíduo de abacaxi caracteriza-se 

por partículas alongadas e de natureza fibrosa, diferentemente do resíduo de goiaba, que se 

mostram bem compactas com aspecto granular. 

O resíduo de abacaxi apresenta baixa densidade aparente (0,316 mg/mL) quando 

comparado ao da goiaba (0,514 mg/mL). O grande número de espaços vazios presentes entre 

as partículas alongadas do resíduo de abacaxi explica a menor densidade observada. O resíduo 

de goiaba, por sua vez, possui granulometria fina, maior densidade aparente e tende a se 

compactar com facilidade, o que dificulta a capacidade de absorver água, e possivelmente, o 

transporte de enzimas e metabólitos entre o meio e o microrganismo. 

A distribuição granulométrica dos resíduos de abacaxi e goiaba secos é apresentada na 

Figura 5.1. Os resultados demonstram que mais da metade das partículas do bagaço de goiaba 
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seco possui diâmetro menor que 0,500mm. O resíduo seco de abacaxi, ao contrário, apresenta 

partículas maiores, já que mais de 40% delas apresentam diâmetro maior que 0,707mm. 
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Figura 5.1. Distribuição granulométrica dos resíduos de abacaxi e goiaba.  

 

 

Partículas de pequeno tamanho oferecem maior área superficial ao ataque microbiano, 

mas, por outro lado, tendem a compactar-se facilmente, situação que se identifica com o 

resíduo de goiaba. Neste caso, a respiração e aeração do sistema são dificultadas. Partículas 

maiores, por sua vez, promovem maior espaço interpartículas, embora possuam área 

superficial menor, segundo Pandey (2001). 
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5.2 Enriquecimento fenólico dos resíduos de abacaxi e goiaba 

 

 

A variação no teor de compostos fenólicos totais dos dois grupos experimentais de 

resíduo de abacaxi (A9, 9g de resíduo de abacaxi e 1g de farinha de soja e A5, 5g de resíduo 

de abacaxi e 5g de resíduo de farinha) ao longo de 12 dias de cultivo está mostrado na Figura 

5.2.  
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Figura 5.2 - Evolução da concentração de compostos fenólicos totais do resíduo de 
abacaxi dos grupos experimentais A5 e A9 ao longo de 12 dias de cultivo semi-sólido por 

Rhizopus oligosporus. 
 

 

O grupo A9 apresenta teor de compostos fenólicos superior ao grupo A5 no tempo 

zero do cultivo. Isso pode ser explicado pelo maior teor de fenólicos do resíduo de abacaxi 

(139,1±1,04 mgEAG/100g) quando comparado ao da soja (97,7±4,73 mgEAG/100g). 

O enriquecimento fenólico do grupo A5 é visível após quatro dias de cultivo. Essa 

tendência prossegue até o décimo dia de incubação onde o A5 alcança pico máximo de 

concentração de compostos fenólicos, atingindo o valor de 203,60 mg EAG/100g. O grupo A9 

expressa moderado aumento do teor de fenólicos após seis dias de incubação, quando alcança 
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o pico máximo de 203,38 mg EAG/100g. A partir daí se observa declínio até o final do 

cultivo. 

Apesar dos dois tratamentos apresentarem valores de pico praticamente iguais, o 

incremento percentual de CFT do grupo A5 (46,8%) foi aproximadamente o dobro do 

observado para o grupo A9 (22,2%).  

A Figura 5.3 mostra a evolução do teor de fenólicos ao longo do cultivo dos grupos 

experimentais utilizando resíduo de goiaba. A diferença de concentração fenólica para os 

grupos G9 e G5 no tempo zero ainda foi percebida, apesar de sua menor magnitude. Uma 

justificativa seria o fato do resíduo de goiaba apresentar valor de CFT inferior àquele do 

resíduo de abacaxi (Tabela 5.1), e mais próximo ao encontrado no resíduo de soja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.3 - Evolução da concentração de compostos fenólicos totais do resíduo de goiaba 

dos grupos experimentais G5 e G9 ao longo de 12 dias de cultivo semi-sólido por Rhizopus 
oligosporus. 

 

 

Mais uma vez, o grupo G5 apresenta maior produção de fenólicos quando comparado 

ao do grupo G9 ao longo do bioprocesso. O aumento percentual do teor de compostos 

fenólicos do grupo G5 é bastante significativo e alcança índice próximo a 185%, partindo de 
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76,95±3,43 mgEAG/100g até alcançar 219,22±12,48 mgEAG/100g após 12 dias de cultivo 

semi-sólido. Ao contrário, o grupo G9 mantém seus valores praticamente constantes, não 

apresentando aumento expressivo até o final do cultivo.  

O enriquecimento superior observado para os grupos A5 e G5 é justificado por 

condições nutricionais mais favoráveis para o desenvolvimento do fungo Rhizopus 

oligosporus, ocasionadas por uma melhor relação C/N no meio. Essa condição é reflexo da 

maior quantidade de farinha de soja, a qual possui mais nitrogênio, aliado aos baixos teores 

protéicos dos resíduos, sobretudo o resíduo de abacaxi (Tabela 5.1). Embora o resíduo de 

goiaba apresente maior teor de proteína quando comparado ao resíduo de abacaxi, a 

concentração de açúcares redutores e totais são bem inferiores (Tabela 5.1), apresentando 

assim, uma relação insuficiente de C/N, fator este que parece diminuir o metabolismo e a 

síntese de fenólicos. Isso significa dizer que o melhor desenvolvimento do fungo levaria a 

melhor produção e/ou liberação de compostos fenólicos simples no meio, detectáveis pelo 

método Folin-Ciocalteau, no meio. 

Thanh; Rombouts; Nout (2005) citam que uma boa relação de aminoácidos e açúcares, 

como a glicose, apresenta importante papel na ativação e germinação do Rhizopus 

oligosporus. No entanto, os autores reforçam que a germinação do fungo pode ser impedida 

por outro fator ou combinação de fatores limitantes, tais como, maturação dos esporos, 

ausência de água ou das fontes apropriadas de carbono e nitrogênio, limitações físicas 

ambientais, como temperatura ou pressão osmótica desfavoráveis e presença de compostos 

tóxicos. 

Correia et al. (2004a) estudaram a produção de compostos fenólicos por meio de 

cultivo semi-sólido do resíduo de abacaxi misturado a farinha de soja com o R. oligosporus, 

usando dois tratamentos nas mesmas proporções analisadas nesta pesquisa. Os autores 

também mostraram melhores resultados para o enriquecimento fenólico do grupo A5, mas 

diferentemente do observado aqui, o teor inicial de compostos fenólicos dos grupos A5 e A9 

foi praticamente o mesmo. Diferenças na composição do resíduo de abacaxi e da farinha de 

soja podem explicar o resultado. 

O cultivo semi-sólido é uma estratégia eficaz para enriquecer o conteúdo de 

fitoquímicos bioativos de substratos vegetais, dentre eles os compostos fenólicos. Segundo 

McCue & Shetty (2005), a investigação de aproveitamento biotecnológico de substratos 

agroindustriais por fungos comestíveis, além da identificação e caracterização das enzimas 

envolvidas no mecanismo de obtenção, acarretaria no desenvolvimento de estratégias mais 

eficientes para a obtenção de ingredientes funcionais.   
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Nesse sentido, McCue & Shetty (2004) observaram que as enzimas α-amilase e β-

glicosidase, envolvidas na quebra dos carboidratos, estão associadas com o aumento da 

atividade da lacase na obtenção de fenólicos no cultivo de grão de soja desengordurado por 

Lentinus edodes. Além disso, baseado na associação do aumento da atividade da lacase e o 

incremento de fenólicos, o estudo lançou a hipótese de que o mecanismo para a produção de 

fenólicos por fungos pode ser similar ao da degradação da lignina. 

Estudos conduzidos por Correia et al. (2004a) reforçaram a hipótese, tendo em vista 

que comprovaram a correlação significativa entre a atividade da β-glicosidase e o 

enriquecimento fenólico de resíduos de abacaxi. A enzima estaria envolvida na liberação de 

fenólicos simples a partir de seus derivados glicosídicos, já que grande parte dos fenólicos 

existentes naturalmente presentes em plantas, encontram-se na sua forma conjugada a 

açúcares, principalmente glicose. Segundo Vattem & Shetty (2003), a liberação de fenólicos 

de suas formas glicosídicas levaria a aumento da funcionalidade dos mesmos, já que os 

fenólicos poliméricos apresentam capacidade antioxidante, e, por conseguinte, efeito benéfico 

à saúde, reduzidos.  

Correia et al. (2004b) estudaram o enriquecimento fenólico do resíduo de goiaba e 

observaram comportamento semelhante, apesar de terem encontrado valores distintos e terem 

utilizado cepa diferente do presente estudo. Esse fato parece demonstrar que a associação de 

resíduo/farinha de soja é uma estratégia adequada para a produção de fenólicos através de 

cultivo semi-sólido, sobretudo nas condições dos grupos A5 e G5. 

 

 

5.3 Capacidade antioxidante dos resíduos de abacaxi e goiaba 

 

 

A capacidade de seqüestrar o radical DPPH (expressa em percentual de inibição) 

exibida pelos grupos A9 e A5 encontra-se na Figura 5.4. O teste DPPH é considerado como 

sendo um método confiável e de fácil realização para a determinação da capacidade 

antioxidante em extratos de frutas (Sanchez-Moreno, 2002). Neste método ocorre à 

transferência de elétrons de um composto antioxidante para um radical livre, DPPH•, que ao 

se reduzir, perde sua coloração púrpura (Broinizi et al., 2007). Desta forma, valores superiores 

indicam alto poder redutor do antioxidante e valores reduzidos, o oposto. 
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Figura 5.4 - Evolução da capacidade antioxidante do resíduo de abacaxi dos grupos 
experimentais A5 e A9. 

 

 

Até o oitavo dia do cultivo ambos os grupos apresentam valores próximos e elevados 

de inibição (92% a 95%). A partir deste ponto, o grupo A5 apresenta comportamento distinto 

e significativa redução em relação ao grupo A9, chegando ao final do cultivo com apenas 

80%, o que representa queda em torno de 15% da capacidade antioxidante inicial. O grupo 

A9, apesar de ligeira queda no décimo segundo dia, no final do cultivo permanece com 

percentuais ainda elevados de inibição, o que indica presença de compostos ativos até o final 

do bioprocesso. 

Comportamento semelhante é observado para o resíduo de goiaba (Figura 5.5). 

Ambos os grupos (G9 e G5) apresentam valores de inibição elevados e semelhantes em torno 

de 94% até o sexto dia do cultivo, com pequena queda no oitavo dia. A partir deste ponto, o 

tratamento G5 apresenta queda acentuada que se mantém até o final do cultivo, alcançando 

seu valor mínimo de inibição (66%) no décimo segundo dia. O grupo G9, apesar de ligeira 

queda após o oitavo dia, mantém valores altos de inibição (91%) do radical DPPH até o último 

dia de cultivo.  
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Figura 5.5 - Evolução da capacidade antioxidante do resíduo de goiaba dos grupos 
experimentais G5 e G9. 

 

 

Essa mesma tendência foi observada em estudos anteriores. Justifica-se pela hipótese 

de que no início do cultivo existiria grande quantidade de compostos fenólicos na forma 

conjugada, os quais são responsáveis pela alta capacidade antioxidante encontrada. A abrupta 

queda no poder de inibição demonstrado no decorrer do bioprocessamento pelos grupos G5 e 

A5 pode ser resultado da quebra desses compostos conjugados com conseqüente liberação de 

fenólicos simples solúveis, os quais se caracterizariam por sua baixa atividade antioxidante 

(Correia et al, 2004a; McCue & Shetty, 2005; Vattem et. al., 2004). 

No caso das amostras A9 e G9, as já citadas limitações nutricionais desses grupos 

afetariam o crescimento do fungo e acarretariam em quebra incompleta dos compostos 

fenólicos complexos em fenólicos simples livres, ocasionando assim, a manutenção da alta 

atividade antioxidante ao longo do cultivo.  
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5.4 Relação da concentração fenólica e capacidade antioxidante dos 

resíduos de abacaxi e goiaba: escolha de pontos para análise posterior de 

funcionalidade 

 

 

No grupo A5, fica evidenciada uma relação inversa entre a capacidade antioxidante e o 

teor de fenólicos totais (Figura 5.6B), ou seja, maior CFT coincide com menor capacidade de 

inibir o radical DPPH e vice-versa. Comportamento similar foi observado para o resíduo de 

goiaba, ou seja, apenas o grupo G5 apresentou relação inversa bem definida entre o teor de 

compostos fenólicos e a capacidade antioxidante (Figura 5.7B). Essa tendência demonstrada 

em ambos os resíduos reforça a forte influência que a relação resíduo de fruta/farinha de soja 

tem sobre a produção de fenólicos e expressão da atividade antioxidante.  

Ao contrário dos grupos A5 e G5, os extratos das amostras A9 e G9 permaneceram 

com suas atividades antioxidantes elevadas até o final do cultivo. A deficiência de nutrientes 

dos grupos A9 e G9 levaria a mudanças no comportamento do fungo, e conseqüente quebra 

incompleta dos compostos poliméricos em fenólicos simples livres. Essa situação repercutiria 

em aumento apenas moderado da concentração de fenólicos totais, manutenção das formas 

conjugadas até o final do cultivo e permanência dos valores elevados de atividade antioxidante 

(Figuras 5.6A e 5.7A). Dessa maneira, não é possível visualizar nenhuma tendência clara 

entre os dois parâmetros desse grupo. 

A relação inversa apresentada entre o conteúdo fenólico e capacidade antioxidante 

pode ser reflexo da natureza química dos fenóis presentes, sendo com isso, o principal 

parâmetro para uma forte ou fraca atividade antioxidante, Correia et. al. (2004a). No início do 

cultivo existem formas poliméricas, reconhecidas como fortes antioxidantes, que ao longo do 

cultivo são degradadas, resultando na diminuição do poder antioxidante e conseqüente 

aumento de compostos fenólicos livres solúveis. Da mesma maneira, McCue & Shetty (2005) 

observaram que nos últimos dias de cultivo do grão de soja por Lentinus edodes a capacidade 

antioxidante foi diminuída frente ao aumento de compostos fenólicos. Os autores explicam 

que a liberação de fenólicos simples livres durante o bioprocessamento acarreta em perda do 

poder antioxidante, já que, os compostos fenólicos polimerizados encontrados inicialmente no 

cultivo, seriam responsáveis pela elevada ação antioxidante.  
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Figura 5.6 - Correlação entre a concentração de compostos fenólicos totais (CFT) e a 
capacidade antioxidante para os grupos A9 (A) e A5 (B).  
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Figura 5.7 - Correlação entre a concentração de compostos fenólicos totais (CFT) e a 
capacidade antioxidante para os grupos G9 (A) e G5 (B). 
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Da mesma forma, McCue; Horii; Shetty (2004) observaram que o decréscimo da 

atividade antioxidante acontece paralelamente ao aumento da produção de fenólicos totais nos 

extratos obtidos do bioprocessamento do grão de soja desengordurado por Lentinus edodes. 

Esses autores lançam à hipótese de que a degradação de compostos fenólicos poliméricos 

ligados à lignina pelos fungos pode acometer em diminuição do poder antioxidante a despeito 

do aumento do teor de compostos fenólicos solúveis.  

Estes resultados realçam a hipótese de que o potencial antioxidante depende, 

sobretudo, das características químicas e estruturais dos fenólicos presentes e não apenas da 

quantidade de fenólicos totais. Nesse sentido, Zheng & Wang (2003) estudaram a capacidade 

antioxidante dos fenólicos presentes nas berries (grupo de frutas cultivadas no clima 

temperado que inclui morangos, framboesas, mirtilo, entre outros). Além de constatarem a 

elevada concentração fenólica e alto poder antioxidante dessas frutas, observaram também 

significativa variação na atividade antioxidante entres elas. Com isso, os autores concluem 

que a capacidade antioxidante das frutas depende não apenas da quantidade, mas também da 

estrutura dos fenólicos presentes. Por exemplo, Torres De Pinedo; Penalver; Morales (2006) 

mostram que estruturas fenólicas com mais grupos hidroxilas e até mesmo a presença de 

álcoois primários favorecem o aumento da ação antioxidante. Por outro lado, Bocco et al. 

(1998) relatam em seu estudo que a falta de correlação existente entre a atividade antioxidante 

e o teor de fenólicos na cascas e sementes de frutas cítricas pode ser explicada pela 

contribuição de outras substâncias presentes nesses alimentos, os quais expressariam 

propriedades antioxidantes. 

Não existe consenso quanto à relação existente entre a capacidade antioxidante e o teor 

de compostos fenólicos totais. Alguns estudos apontam para relação positiva (Vattem et. al., 

2004, Rhandir; Vattem; Shetty, 2004 e Cheung et al., 2003), outros para relação inversa e 

ainda, para inexistência de correlação (Randhir & Shetty, 2007) entre os dois parâmetros. 

Nesse ponto é importante incluir uma reflexão sobre as limitações e características dos 

testes utilizados no presente estudo para avaliar a CFT e capacidade antioxidante. O teste para 

determinação de concentração de fenólicos totais utilizando o reagente Folin-Ciocalteau (FC) 

é baseado na Equação 5: 

 

 Amostra     +     Elétron (ε)     �     Antioxidante     +       Amostra                          (5)                                          

           (oxidante)           (antioxidante)                    (oxidado)                       (reduzida) 
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Esse teste foi inicialmente usado para a análise de proteínas. Atualmente é um dos 

métodos mais usados em todo o mundo para a concentração de compostos fenólicos, e mede 

na verdade a capacidade redutora da amostra. Outros compostos podem reagir com o reagente 

FC, mas as condições experimentais são ajustadas de modo a promover condições alcalinas, 

propícias para a reação de compostos fenólicos. O teste DPPH, por sua vez, também é baseado 

em uma reação de transferência de elétrons e dessa maneira, a presença de compostos 

fortemente redutores no meio pode levar a correlações lineares positivas perfeitas entre esses 

dois ensaios, o que leva a distorção na interpretação dos resultados (Huang; Ou; Prior, 2005). 

Dessa maneira é importante se ter em mente que cada método analisa uma determinada 

característica específica do composto presente. Deve-se evitar o uso da expressão “capacidade 

antioxidante total” quando da utilização de apenas um número restrito de métodos de análise 

da atividade antioxidante, já que esse termo inclui vários mecanismos de atuação (capacidade 

quelante, capacidade seqüestradora de espécies ROS, capacidade de inibição de enzimas 

oxidantes, etc.), impossíveis de se abordar em apenas um método (Huang; Ou; Prior, 2005; 

Prior; Wu; Schaich, 2005).  

Apesar dessa limitação, ambos os testes são validados, reconhecidos e utilizados na 

grande maioria dos estudos conduzidos atualmente. A determinação de compostos fenólicos 

totais pelo reagente FC apresenta várias vantagens, entre elas o fato de ser um método 

simples, já padronizado, que utiliza comprimentos de onda próximos a 730nm e que assim, 

minimiza a interferência de outros compostos, além de tornar os resultados obtidos facilmente 

comparáveis aos de outros estudos, devido à utilização disseminada em todo o mundo (Huang; 

Ou; Prior, 2005). O teste DPPH também apresenta a grande vantagem de ser de fácil e rápida 

realização, além de incluir um radical estável e que ao contrário de outros métodos, não 

precisa ser gerado na própria reação (Sanchez-Moreno, 2002). 
A partir dos resultados obtidos nessa etapa, foram escolhidas as amostras referentes ao 

segundo e décimo dias de cultivo, ou seja, pontos do início e do final do cultivo, para os testes 

de funcionalidade seguintes. Nos grupos A5 e G5, esses extratos foram considerados de 

especial interesse, tendo em vista que apresentavam valores contrastantes de CFT e 

capacidade antioxidante, e a investigação dos mesmos poderia revelar padrões de 

funcionalidade, ou seja, revelar de qual maneira esses parâmetros estariam implicados na sua 

funcionalidade. Os resultados obtidos para as avaliações da capacidade inibitória da enzima α-

amilase e atividade antimicrobiana contra os patógenos Staphylococcus aureus (ATCC29737) 

e Salmonella enterica (ATCC 13314) são mostrados a seguir.  
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5.5 Funcionalidade dos resíduos de abacaxi e goiaba enriquecido por 

compostos fenólicos após cultivo semi-sólido por Rhizopus oligosporus 

 

 

A funcionalidade dos extratos bioprocessados de resíduo do abacaxi e goiaba foi 

testada quanto a sua atividade antimicrobiana contra os patógenos Staphylococcus aureus 

(ATCC29737) e Salmonella enterica (ATCC 13314) e seu poder de inibição da enzima α-

amilase. Foram avaliados dois grupos experimentais: 

1. Amostras não-concentradas (NC): as amostras obtidas através do procedimento de 

extração descrito em 4.2.3.1. 

2. Amostras concentradas por ebulição (CE): neste grupo, as amostras originais foram 

submetidas à redução para 1/10 do volume original através da evaporação por ebulição, 

conforme descrito em 4.2.3.2. Além de testar o efeito do aumento da concentração dos 

compostos fenólicos, o procedimento visa avaliar a influência do tratamento térmico sobre a 

funcionalidade dos extratos.  

Avaliou-se a capacidade antioxidante e concentração de compostos fenólicos totais das 

amostras concentradas com o objetivo de correlacionar estes importantes parâmetros aos 

resultados em cada uma das aplicações. 

 

 

5.5.1 Capacidade antioxidante e concentração de compostos fenólicos totais 

das amostras concentradas e não concentradas 

 

 

As tabelas a seguir resumem os dados obtidos para os resíduos de abacaxi (Tabela 5.2) 

e goiaba (Tabela 5.3).  
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Tabela 5.2. CFT e capacidade antioxidante dos extratos fenólicos não concentrados (NC) 
e concentrados por ebulição (CE) do resíduo de abacaxi. 

 
Não concentradas (NC) Concentradas (CE)  

Tratamento 

Dias de 

cultivo CFT, mg/100g DPPH, % CFT, mg/100g DPPH, % 

2 178,10 94,19 2491,72 76,22  

A9 10 181,11 94,16 2811,49 72,67 

2 124,90 92,52 1469,15 81,57  

A5 10 203,60 83,66 2001,27 72,96 

 

 

Tabela 5.3. CFT e capacidade antioxidante dos extratos fenólicos não (NC) e 
concentrados por ebulição (CE) do resíduo de goiaba. 

 
Não concentradas (NC) Concentradas (CE)  

Tratamento 

Dias de 

   cultivo CFT, mg/100g DPPH, % CFT, mg/100g DPPH, % 

2 86,66 94,14 2015,82 92,75  

G9 10 106,68 92,58 1854,18 86,75 

2 84,20 92,77 1904,76 87,50  

G5 10 198,37 78,62 2352,54 75,59 

 

 

As amostras concentradas apresentaram valores de compostos fenólicas superiores a 

10 vezes o conteúdo das amostras não concentradas, sugerindo que a ebulição favoreceria a 

quebra de compostos poliméricos complexos, e, por conseguinte, resultaria em aumento da 

concentração de fenólicos simples medidos pelo método Folin. Essa hipótese é baseada no 

estudo de Randhir; Kwon; Shetty (2008), os quais afirmam que o tratamento térmico ocasiona 

a quebra das moléculas fenólicas conjugadas, seguido de uma possível 

polimerização/oxidação de compostos do milho, trigo e aveia com conseqüente aumento do 

teor de fenólicos. Observa-se também que houve ligeira redução na capacidade antioxidante 

após a concentração, provavelmente, em função da quebra dos polifenólicos e aumento de 

fenólicos simples. Hagerman et al., (1998) sugerem que os taninos ou compostos fenólicos 

poliméricos apresentam atividade antioxidante superior quando comparados aos fenólicos 

simples.  
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5.5.2 Atividade antimicrobiana contra os patógenos Staphylococcus aureus 

(ATCC29737) e Salmonella enterica (ATCC 13314) dos resíduos de abacaxi e 

goiaba  

 

 

Existem diferentes tipos de compostos antimicrobianos presentes naturalmente em 

frutas, vegetais e ervas em geral. Compostos bioativos das berries, especialmente os fenólicos, 

tem demonstrado capacidade de inibição de microrganismos patógenos de espécies de 

Salmonella, Staphylococcus, além do Helicobacter pylori e E. coli. Como já comentado, a 

utilização destes compostos classificados como agentes antimicrobianos naturais pode ser uma 

alternativa para aplicações na indústria de alimentos e farmacêutica (Puupponen-Pimiã et al., 

2005). 

Apenas as amostras concentradas exibiram atividade antimicrobiana contra os 

patógenos Staphylococcus aureus e Salmonella enterica. As inibições mais expressivas foram 

observadas após dois dias de cultivo para ambos os resíduos bioprocessados. Os resultados do 

teste antimicrobiano estão resumidos na Tabela 5.4. 

As amostras concentradas do resíduo de abacaxi expressaram capacidade de inibir 

ambos os patógenos nos dois pontos estudados (T2 e T10), mas com intensidades diferentes. 

O grupo A5, no segundo dia de cultivo demonstrou inibição contra S. aureus e S. enterica, 

enquanto que os extratos obtidos após 10 dias de cultivo apresentaram apenas inibição contra 

a Salmonella enterica. As amostras concentradas A9 foram especialmente eficazes contra 

Staphylococcus aureus, já que ambos os extratos, T2 e T10, apresentaram ação contra essa 

bactéria.  
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Tabela 5.4. Amostras com resultados positivos no teste antimicrobiano dos extratos 
fenólicos de abacaxi e goiaba em relação aos patógenos Staphyloccous aureus 
(ATCC29737) e Salmonella enterica (ATCC 13314). 

 
Amostras concentradas (CE) Amostras não concentradas (NCE) 

Salmonella 
enterica 

Staphylococus 
Aureus 

Salmonella 
enterica 

Staphylococus 
Aureus 

AMOSTRAS 

T2 T10 T2 T10 T2 T10 T2 T10 

A9 ־ ־ ־ ־ + ++ ־ ־ 

G9 +++ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ 

A5 + + + ־ ־ ־ ־ ־ 

G5 ++ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ 

Sem atividade antimicrobiana (-), Moderada atividade antimicrobiana (+),diâmetro do halo de 
inibição 14-15 mm. Alta atividade antimicrobiana (++), diâmetro do halo de inibição 16-17 mm. 
Forte atividade antimicrobiana (+++), diâmetro do halo de inibição > 20 mm. 

 
As amostras bioprocessadas do resíduo de goiaba expressaram poder antimicrobiano 

expressivo no segundo dia de cultivo. O grupo G9 (amostra CE) obteve o maior poder 

antimicrobiano frente à Salmonella enterica, com 21 mm de diâmetro de inibição (Figura 

5.8).  Os grupos G9 e G5 apresentaram capacidade de inibir expressivamente o crescimento 

do patógeno Salmonella enterica, mas não demonstraram ação contra S. aureus. 

O extrato da goiaba foi especialmente efetivo contra a bactéria gram-negativa 

Salmonella. Resultado similar foi observado por Puupponen-Pimiã et al., (2001) que 

analisaram extratos de berries e demonstraram que ocorreu inibição das bactérias gram-

negativas, especialmente a Salmonella enterica, mas não das gram-positivas, variações estas, 

que podem ser reflexo das diferenças nas estruturas da parede celular das duas espécies (gram-

positiva e gram-negativa). Da mesma maneira, recentemente, Kotzekidou et al., (2008) 

mostram que as bactérias gram-negativas Salmonella typhimurium e E .coli foram mais 

sensíveis à maior parte dos 22 extratos de plantas testados, enquanto que, a gram-positiva 

Listeria  monocytogenes apresentou maior resistência, sendo inibida por apenas 4 tipos de 

extratos.  
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Figura 5.8. Resultado do teste antimicrobiano referente à amostra concentrada do grupo G9 
após dois dias de cultivo, na qual foi observada inibição frente à Salmonella enterica 

 

 

Os dados apresentados sugerem não existir uma relação direta entre atividade 

antimicrobiana e concentração de fenólicos totais, já que amostras com CFT similares 

apresentaram efeito antimicrobiano bastante diverso. É possível que a natureza dos compostos 

presentes seja o fator de maior importância para a previsão de sua funcionalidade 

antimicrobiana. Essa hipótese encontra suporte em trabalhos prévios. Baydar; Ozkan; Sagdiç 

(2004), por exemplo, analisaram a capacidade antimicrobiana de extratos da semente e bagaço 

de uva contra o crescimento de 15 tipos de microrganismos, dentre eles bactérias de interesse 

alimentar como Staphylococcus aureus e Escherichia coli. O conteúdo fenólico superior do 

extrato das sementes frente aqueles do bagaço não foi suficiente para inibir todas as bactérias 

testadas. Com esses resultados, os autores sugerem que a composição dos fenólicos existentes 

no extrato pode ser responsável pelo seu efeito inibitório. 

Também nesse sentido, Vaquero; Alberto; Nadra (2005) investigaram as propriedades 

antimicrobianas dos compostos fenólicos puros e polifenóis de três variedades de vinhos 

contra 10 diferentes patógenos. Observaram que os microrganismos apresentam diferentes 

sensibilidades frentes aos fenólicos presentes. Os ácidos fenólicos puros e os flavonóides na 

forma glicolisada não demonstraram nenhum efeito inibitório contra o Staphylococcus aureus. 

Já a quercetina, na forma aglicona, inibiu nove das 10 bactérias testadas.  Os autores 
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consideram que a diferença na estrutura química entre os ácidos gálico e protocaquético, um 

grupo hidroxila a mais no primeiro ácido, pode explicar a maior capacidade inibitória do ácido 

protocaquético contra E. coli.  

Salvat et al. (2001) relatam que dentre os 25 extratos de diferentes plantas do norte da 

Argentina, cinco apresentaram atividade antimicrobiana. Dentre esses, o extrato da Schinopsis 

balansae foi o único que demonstrou inibição contra as espécies gram-negativas Ps. 

aeruginosa, E. coli e Salmonella typhimurium. Esses autores sugerem que o efeito inibitório 

observado pode estar ligado à presença de taninos, já que as espécies vegetais com resultados 

positivos são conhecidas fontes destes compostos polifenólicos.  

A literatura sobre a capacidade antimicrobiana dos taninos hidrolisáveis e condensados 

é vasta. Diversos taninos com estruturas diferentes inibiram o crescimento do Staphylococcus 

aureus (Akiyama et al. 2001). Como exemplo de estudos recentes, Tian et al. (2009) 

estudaram a atividade antimicrobiana do extrato da Galla chinensis, tradicional erva Chinesa, 

e o efeito da polaridade de diferentes solventes. Os resultados indicam os taninos como seus 

principais constituintes fenólicos. Todos os extratos, sobretudo os com baixa polaridade e 

ricos em galotaninas de alto peso molecular apresentaram inibição do crescimento das 

bactérias testadas, tais como S. aureus e E. coli.  

Puupponen-Pimiã et al. (2001) compararam a alta atividade antimicrobiana dos 

extratos da berries contra bactérias gram-negativas frente a nenhum efeito inibitório dos 

compostos fenólicos puros e sugerem que o poder antimicrobiano dos extratos da berries pode 

ser devido a presença dos fenólicos poliméricos complexos como, elagitaninos, taninos e 

proantocianinas, e, não aos fenólicos simples. Com isso, os autores apontam o evidente efeito 

da sinergia de vários compostos fenólicos, muitos até não identificados ainda, e também de 

outros compostos bioativos de plantas agindo sozinhos ou em combinação com os fenóis, 

como responsáveis pela atividade antimicrobiana dos extratos das berries. 

Nesse sentido, Vattem et al. (2005) observaram superior atividade anti-Helicobacter 

pylori em misturas de extratos da cranberry, blueberry e semente de uva quando comparado 

aos seus extratos puros. Para esses autores, o efeito da sinergia da mistura de altas 

concentrações de compostos fenólicos poliméricos e fenóis simples pôde gerar diferentes 

mecanismos de ação e aumentar a inibição da Helicobacter pylori. 

Essa sinergia, no entanto, não foi demonstrada por Rauhaa et al. (2000). Os autores 

observaram que o efeito antimicrobiano de extratos polifenólicos de plantas finlandesas foi 

inferior para todos os microrganismos testados quando comparados a ação dos compostos 

fenólicos puros. Geralmente os compostos fenólicos dos extratos de plantas estão na forma 



Capítulo 05 – Resultados e discussão 

Bruno Alexandre de Araújo Sousa                                                                                                                       91 
    

glicolisada, o que supostamente explica a razão pela qual estes extratos não demonstram forte 

efeito inibitório como muitos dos fenólicos puros. 

Em relação ao mecanismo de ação, sabe-se que os fenólicos simples são capazes de 

causar a hiperacidificação na interface da membrana plasmática do microrganismo e 

acidificação intracelular, refletindo na quebra da estrutura H+-ATP, exigida para a síntese de 

ATP. Essa interrupção pode ser responsável pela ação antimicrobiana desse tipo de composto. 

Por outro lado, os compostos fenólicos poliméricos, apresentam forte ação contra os 

microrganismos, atuando na desintegração da membrana celular. A hidrofobicidade dos 

fitoquímicos poliméricos e bifenóis permitem sua ação na interface membrana-meio aquosa da 

célula bacteriana, onde estes permanecem ligados à membrana, provocando danos em sua 

plasticidade e por fim, desestabilizando a célula microbiana. Ocorrendo sinergia entre esses 

mecanismos de ação, a perda da integridade da membrana pode facilitar a ação dos fenólicos 

simples, no sentido de hiperacidificar o meio, além de tornar mais fácil a captura de elétrons 

da cadeia de transporte de elétrons (Vattem et al., 2004; Vattem et al., 2005).  

O tipo de fenólicos presentes pode também sofrer forte influência da etapa de 

concentração por ebulição, já que esse tratamento pode levar a modificação considerável nas 

substâncias presentes inicialmente no extrato, além do já esperado efeito de aumento de 

compostos em solução promovido pela retirada de água, conforme sugerem Randhir; Kwon; 

Shetty (2008). Esses autores acreditam que o incremento da zona de inibição observado dos 

extratos contra o patógeno H. pylori pode estar diretamente relacionado a mudanças do teor e 

composição dos fenólicos totais causadas pelo processamento térmico pelas quais foram 

submetidas. Da mesma maneira, Rakic et. al. (2007), observaram aumento do conteúdo de 

fenólicos presentes nos extratos de carvalho após o tratamento térmico e explicam que isto 

ocorre devido ao incremento de compostos fenólicos não-taninos e ácido gálico ocasionado 

pela degradação térmica dos taninos hidrolisáveis presentes nas amostras in natura.  

Apesar da redução na capacidade antioxidante das amostras após a concentração por 

ebulição, seus valores ainda permaneceram elevados. Em geral, a inibição bacteriana foi 

positiva para as amostras com atividade antioxidante superior. Vattem et al. (2005) 

apresentam uma hipótese para relacionar a capacidade antimicrobiana ao  poder antioxidante, 

relacionada ao fato de que esses fitoquímicos antioxidantes apresentam  habilidade de quelar 

metais de transição. Em nível da membrana bacteriana, essa captura dos metais desestabiliza 

sua integridade, interrompe o fluxo de elétrons no citocromo e bloqueia a fosforilação 

oxidativa, reduzindo assim, a disponibilidade biológica para o desenvolvimento microbiano. 

Nesse sentido, Rhandir & Shetty (2007) investigaram a atividade antimicrobiana de extratos 
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obtidos durante a bioconversão semi-sólida de feijões (mung beans) contra a bactéria 

Helicobacter pylori. A alta inibição não foi associada ao elevado teor de fenólicos, mas sim, a 

maior capacidade antioxidante dos extratos, reforçando a relação existente entre poder 

antioxidante dos compostos fenólicos e inibição microbiana.  

Por outro lado, Sousa et al. (2006) analisaram a atividade antimicrobiana do extrato da 

alcaparra e observaram inibição do crescimento de bactérias gram-positivas e gram-negativas, 

especialmente S. aureus e E. coli. Os resultados obtidos sugerem que o potencial do extrato da 

alcaparra contra as bactérias apresenta relação direta com a concentração fenólica. 

 

 

5.5.3 Ação inibidora da enzima αααα-amilase dos resíduos de abacaxi e goiaba  

 

 

O número de trabalhos que abordam a atividade anti-enzimática dos extratos fenólicos 

é bem inferior aqueles relatando sua atividade antimicrobiana. Os resultados de inibição da 

enzima α-amilase dos extratos de abacaxi e goiaba, concentrados (CE) ou não (NC), estão 

apresentadas nas Tabelas 5.5 e 5.6, respectivamente. 

Os dados revelam que as amostras do tratamento A9 no segundo dia de cultivo são 

capazes de inibir completamente a enzima α-amilase, tanto para os extratos NC quanto para 

CE. Embora para esse grupo tenha ocorrido queda no poder inibitório após dez dias de cultivo, 

as amostras ainda apresentaram acentuada inibição, sobretudo as CE, sugerindo que a etapa de 

concentração por ebulição tenha favorecido o incremento da ação anti-α-amilase para esse 

grupo experimental. 

 

Tabela 5.5. Resultados do teste de inibição da enzima alfa-amilase dos extratos fenólicos 
dos resíduos de abacaxi obtidos após 2 e 10 dias de cultivo semi-sólido, amostras não 

concentradas e concentradas por ebulição. 
 

Tratamento     Dias   Análise Não concentrado s         
(NC) 

Concentrados por ebulição       
(CE) 

2 Inib % 100,0 (0,00) 100,00 (0,00) 
A9 

10 Inib % 41,48 (13,26) 71,43 (20,45) 

2 Inib % 20,28 (4,83) 23,81 (3,52) 
A5 

10 Inib % 30,69 (0,83) 10,91 (3,05) 
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Tabela 5.6. Resultados do teste de inibição da enzima alfa-amilase dos extratos fenólicos 
dos resíduos de goiaba obtidos após 2 e 10 dias de cultivo semi-sólido, amostras não-

concentradas e concentradas por ebulição. 
 

Tratamento Dias Análise Não concentrados (NC)  Concentrados por ebulição 
(CE) 

2 Inib % 41,72 (9,64) 100,00 (0,00) 
G9 

10 Inib % 46,51(7,42) 46,43 (3,37) 

2 Inib % 23,06 (7,22) 15,18 (2,10) 
G5 

10 Inib % 36,43 (5,37) 13,69 (2,53) 

 

 

As amostras do tratamento A5 apresentaram comportamento distinto do A9. Foram 

observados valores de inibição inferiores e praticamente nos mesmos patamares em ambos os 

estágios do cultivo, com exceção da expressiva queda nos extratos concentrados do décimo 

dia. Neste caso, a ebulição parece ter causado diminuição da ação inibitória enzimática.  

Da mesma maneira, os extratos fenólicos da goiaba das amostras concentradas do 

grupo G9 após dois dias de cultivo apresentaram inibição completa da enzima α-amilase, o 

mesmo não sendo observado para os extratos NC (Figura 5.9). Similarmente ao apresentado 

pelo grupo A5, as amostras do grupo G5 mostraram baixa atividade anti-amilase e redução 

causada pela concentração por ebulição.  

A inibição completa observada aos dois dias de cultivo das amostras A9 e G9 pode ser 

justificada pela presença de antioxidantes fenólicos poliméricos no início do bioprocesso o 

qual, em decorrência das condições de limitação nutricional, permanecem praticamente 

intactos ao longo do cultivo, visto que, não há aumento considerável da concentração de 

compostos fenólicos simples. 
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Figura 5.9. Resultado do teste anti-amilase referente à amostra concentrada do grupo G9 
após dois dias de cultivo. 
 
 

A partir dos resultados, pode-se inferir que nos grupos A9 e G9 a concentração por 

ebulição favoreceu a inibição enzimática. Desta maneira, o tipo de associação resíduo-soja, e 

conseqüentemente as condições nutricionais do cultivo, parece ser mais importante do que o 

tipo de resíduo utilizado. Isso significa que a etapa de concentração/aquecimento foi positiva 

para os grupos com maiores teores de resíduos de frutas e menores de soja, fermentados em 

condições de balanço C/N mais adversas. Isso pode ser justificado por mecanismos 

desencadeados pelos fungos em ambiente com limitação nutricional que, por conseguinte, 

levam a formação e liberação de diferentes compostos no meio. Além disso, existe a 

possibilidade de que a própria concentração por ebulição seria responsável por promover a 

formação de novos compostos com poder inibitório da enzima α-amilase. 

Resultados similares foram encontrados por Correia (2004). Os extratos fenólicos 

obtidos por fermentação semi-sólida do resíduo de abacaxi para o grupo experimental A9 (9g 

de resíduo de fruta: 1g de farinha de soja) demonstraram elevada atividade antienzimática em 

ambos os estágios do cultivo, para as amostras concentradas ou não, sobretudo no segundo dia 

de cultivo. Ao contrário do obtido na atual pesquisa, as amostras concentradas após dez dias 

do bioprocessamento apresentaram diminuição da ação inibidora da enzima. Neste caso, a 

autora sugere que a natureza antioxidante dos compostos fenólicos tem forte influência no 

poder inibitório da enzima, já que a diminuição da atividade antienzimática ocorreu 

simultaneamente com a queda da atividade antioxidante dos extratos bioprocessados. 

Essa mesma tendência foi observada apenas para os grupos com menores teores de 

resíduos, o que reforça ainda mais a hipótese de que os tipos de compostos lançados no meio 

com condições adversas para o crescimento do fungo podem está ligados com a alta inibição 
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da enzima, visto que, os extratos concentrados dos grupos A9 e G9 também apresentaram 

diminuição do poder antioxidante. 

A α-amilase é uma das enzimas responsáveis pela digestão do amido no organismo e 

sua inibição, através de compostos fenólicos, pode auxiliar no tratamento do Diabetes Melitus 

e da obesidade. O uso de compostos fenólicos como inibidores naturais de enzimas ligadas à 

digestão de carboidratos tem sido testado na tentativa de buscar uma alternativa eficiente para 

reprimir a hiperglicemia pós-prandial, sentida por esse tipo de paciente. 

Randhir & Shetty (2007) estudaram o efeito inibitório dos extratos fenólicos obtidos 

por cultivo semi-sólido de feijão (mung beans) sobre a α-amilase. Os autores sugerem que o 

mecanismo de inibição da atividade glicolítica da enzima pode ocorrer pelo bloqueio de seu 

sítio ativo ou de vários sub-sítios. Nesse estudo, os autores ressaltam que elevadas atividades 

antienzimáticas observadas ao longo do cultivo coincidem com estágios onde estão presentes 

compostos com maior poder antioxidante. Assim, os resultados propõem que os mecanismos 

oxidativos também estão ligados com o modo de ação dos fenólicos para inibir a enzima.  Os 

extratos fenólicos do cereal Eleusine coracana (millet) estudados por Chethan; Sreerama; 

Malleshi (2008) também demonstraram capacidade inibidora da enzima α-amilase, assim 

como também os seus fenólicos isolados como o ácido gálico, o ácido vanilico, a quercetina e 

o ácido trans-cinâmico. Os autores chamam a atenção da importância do uso de materiais 

vegetais como inibidores de baixo custo para o controle de patologias como o Diabetes 

Melittus. 

Rohn; Rawel; Kroll (2002) comprovaram que substâncias fenólicas (ácido caféico, 

ácido clorogênico, ácido ferúlico, ácido gálico, m-, o- e p-diidrodroxibenzenos, ácido quínico 

e p-benzoquinona) influenciam a atividade enzimática in vitro das enzimas α-amilase, tripsina 

e lisozima e α-quismotripsina. Os resultados mostraram que a inibição da α-amilase apresenta 

relação direta com a concentração de fenólicos e com o número e posição dos grupos 

hidroxilas. Os autores também concluem que os compostos fenólicos com capacidade de 

formar quinonas possuem forte atividade antienzimática frente às substâncias fenólicas que 

não apresentam essa característica, e com isso, supõem que a formação de quinona seja a 

principal etapa do mecanismo de inibição. 

Mais recentemente, existem estudos abordando a inibição conjunta das enzimas α-

amilase e α-glicosidase. Extratos fenólicos da berinjela (Solanum melongena) mostraram 

elevada atividade inibitória da α-glicosidase seguida de moderada inibição da α-amilase 

(Kwon; Apostolidis; Shetty, 2008).  
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O efeito do tratamento térmico na modificação da funcionalidade dos extratos 

fenólicos de uma seleção de grãos foi analisado por Randhir; Kwon; Shetty (2008). Apenas os 

extratos de uma variedade do trigo e a aveia apresentaram aumento de sua capacidade 

inibidora da enzima α-amilase após o aquecimento. Nesse trabalho, os dados mostram que a 

inibição da enzima não apresenta relação direta com o aumento de fenólicos nem com a 

atividade antioxidante da amostras. Isto sugere que o poder inibitório da enzima está 

associado com o tipo de composto fenólico e não com o teor de fenólicos totais. Por outro 

lado, todas as amostras testadas, com exceção de brotos de milho, inibiram a ação da α-

glicosidase. Neste caso, a inibição enzimática foi favorecida pelo aumento do conteúdo 

fenólico/poder antioxidante proveniente do processamento térmico. Esse comportamento pode 

ser atribuído à oxidação, à polimerização ou às mudanças da composição fenólica devido ao 

aquecimento. 
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6. Conclusões 
 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho, pode-se inferir que: 
 

 
 

• A caracterização físico-química dos resíduos secos de abacaxi e goiaba mostra que esses 

resíduos apresentam compostos que são fontes de nutrientes facilmente utilizáveis pelos 

microrganismos. Apresentam condições para o cultivo do Rhizopus oligosporus, por 

possuírem nutrientes favoráveis como os açúcares redutores, fibras, entre outros, além de 

possuir pH na faixa ótima estabelecida para o crescimento do fungo. 

 

• O cultivo semi-sólido dos resíduos de abacaxi e goiaba associados ao farelo de soja na 

proporção 1:1 (grupos A5 e G5), inoculados por Rhizopus oligosporus, mostrou-se 

eficiente para aumentar a concentração fenólica dos substratos, sobretudo para o resíduo 

de goiaba. 

 

• Os extratos aquosos obtidos dos grupos experimentais A9 e G9 apresentam elevado poder 

antioxidante ao longo dos 12 dias de cultivo semi-sólido, ao passo que a concentração 

fenólica não apresentou variação significativa. 

 

• Os extratos aquosos dos grupos A5 e G5 demonstram atividade antioxidante no início do 

cultivo semi-sólido acima de 90%. Porém, ao final do cultivo é observada uma diminuição 

da capacidade de inibir o radical DPPH em ambos os extratos, especialmente para o 

extrato aquoso do resíduo da goiaba, que decresce para aproximadamente 65% de 

inibição. 

 

• As amostras fenólicas concentradas por ebulição dos resíduos de abacaxi apresentaram 

capacidade de inibir o crescimento dos patógenos Salmonella enterica e Staphylococcus 

aureus, sobretudo para as amostras concentradas após 2 (dois) dias de cultivo e 

especialmente o S. aureus. Já os extratos fenólicos concentrados da goiaba, dos grupos G9 



Capítulo 06 - Conclusões 

Bruno Alexandre de Araújo Sousa                                                                                                                        99 
    

e G5, após dois dias de cultivo, demonstraram expressiva inibição da Salmonella enterica, 

porém, não apresentou resultado positivo com relação ao Staphylococcus aureus. 

 

• O extrato fenólico concentrado ou não, do grupo experimental A9, obtido após dois dias 

de cultivo do resíduo de abacaxi por Rhizopus oligosporus, apresenta capacidade de inibir 

completamente a ação da enzima α-amilase.  

 

• O extrato fenólico concentrado do grupo experimental G9, obtido após dois dias de cultivo 

do resíduo de goiaba por Rhizopus oligosporus, apresenta a mesma capacidade de inibir a 

ação da enzima α-amilase do grupo experimental A9, porém, apenas para amostras 

concentradas. 

 

• A concentração por ebulição dos extratos fenólicos nos grupos A9 e G9 favoreceu o 

aumento da inibição enzimática. Comportamento diferente foi observado nas amostras dos 

grupos A5 e G5 que apresentaram baixa atividade anti-amilase e redução provocada pela 

concentração por ebulição.  
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