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RESUMO:

O camu-camu (Myrciaria dubia H.B.K. (McVaugh)) é um fruto nativo da Região

Amazônica, que se tornou mundialmente conhecido por seu alto teor de ácido ascórbico. Devido a seu
elevado grau de acidez, o fruto é consumido principalmente como suco ou utilizado como ingrediente
na preparação de alimentos. Dessa maneira, durante seu processamento são geradas quantidades
consideráveis de resíduo agroindustrial. Apesar de estudos que apontam sua riqueza em compostos
bioativos e efeitos biológicos, poucas são as informações sobre técnicas de transformação,
aproveitamento e preservação dos frutos e de seu resíduo industrial, as quais poderiam ser empregadas
em prol de sua utilização funcional. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a
aplicação de dois processos de secagem, por convecção em secador de bandejas e por liofilização
sobre o resíduo de camu-camu (constituído por casca e sementes com polpa aderida), visando obter
um produto com qualidades funcionais. A presente tese foi dividida em três etapas: a primeira etapa
mostra os estudos relacionados à secagem convectiva e liofilização, na qual foi avaliado o impacto de
ambos os processos sobre compostos bioativos selecionados, tomando o resíduo fresco como amostra
controle. Dentre as condições estudadas, os grupos obtidos por convecção a 50ºC e 4 m/ s (SC50) e
80ºC e 6 m/ s (SC80) apresentaram melhor combinação de concentração de ácido ascórbico,
capacidade redutora do Folin-Ciocalteau e carotenóides totais, e foram selecionados para estudos
complementares. Além disso, o resíduo liofilizado (RL) e o resíduo fresco (RF) foram investigados
nas etapas posteriores da pesquisa. De maneira geral, foi observada maior concentração dos
constituintes bioativos no grupo RF, seguido do RL e, por fim, os resíduos desidratados por
convecção, SC50 e SC80, respectivamente. Na segunda etapa, foram avaliadas atividades
antioxidante, microbiológica e antienzimática, onde também foi observada a mesma tendência nos
resultados. Nessa etapa, foi identificada, pela primeira vez na literatura, a presença do ácido siríngico
no resíduo do camu-camu. A terceira parte desta tese abordou a investigação dos efeitos do resíduo de
camu-camu desidratado sobre o envelhecimento e doenças neurodegenerativas, utilizando o modelo in

vivo C. elegans. Os extratos de camu-camu foram capazes de favorecer genes importantes das vias de
ativação/inibição do estresse oxidativo e térmico (p < 0,05). Para o verme do tipo selvagem N2, as
frações do extrato de baixo peso molecular PA (fase aquosa e polar ácida), PB (fase aquosa e polar
básica) e PN (fase orgânica e polar neutra) do grupo SC50 estenderam o tempo de vida em 20% e 13%
(p < 0,001). Os resultados obtidos revelaram que a paralisia induzida pelo peptídeo Amilóide β1-42
associada a doença de Alzheimer, foi retardada significativamente (p < 0,0001) na linhagem CL4176.
Da mesma forma, os extratos de camu-camu foram capazes de atenuar a indução dopaminérgica
associada ao mal de Parkinson. Finalmente, a análise global dos dados mostra que o resíduo de camucamu, co-produto obtido a partir de uma fruta nativa Brasileira, constitui uma fonte natural de
compostos relevantes para a saúde humana. Dessa forma, a presente tese mostra de maneira inédita a
multifuncionalidade desse produto ainda subaproveitado do ponto de vista científico, comercial e
tecnológico.
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Abstract:

Camu-camu (Myrciaria dubia H.B.K. (McVaugh)) is a native Amazon fruit, recognized

worldwide as one of the main natural sources of ascorbic acid. Due to its great acidity, this fruit is
generally consumed after processing into juice or as ingredient in food preparations. As a co-product
of the camu-camu processing, a significant amount of agroindustrial residue is generated. Despite the
studies showing the bioactive value and biological potential of the fruit, few studies have approached
the possible processing techniques, transformation and preservation of camu-camu fruits and its
agroindustrial pomace. Therefore, the present work has the objective of evaluating two different
drying processes applied to camu-camu pomace (peel and seeds with residual pulp), freeze drying and
hot air drying, in order to obtain a functional fruit product. This thesis was divided into three stages:
the first one shows the studies related to the freeze drying and hot air drying, where we demonstrated
the impact of the selected drying techniques on the bioactive components of camu-camu, taking the
fresh pomace as the control group. Among the investigated conditions, the groups obtained at 50ºC
and 4 m/s (SC50) and 80ºC and 6 m/s (SC80) were selected as for further studies, based on their
ascorbic acid final content and Folin-Ciocalteau reducing capacity. In addition to SC50 and SC80, the
fresh pomace (RF) and freeze dried (RL) samples were also evaluated in these further stages of the
research. Overall, the results show higher bioactive concentration in the RF samples, followed by RL,
SC50 and SC80. On the second step of the research, the antioxidant, antimicrobial and antienzymatic
activities were evaluated and the same tendency was observed. It was also reported, for the first time
in the literature, the presence of syringic acid in dried camu-camu pomace. In the third and final stage
of the research, it was investigated the effect of dried camu-camu on aging and neuroprotective
disorders, using the in vivo model C.elegans. It was observed that camu-camu extracts were able to
modulate important signaling genes relevant to thermal and oxidative stresses (p < 0.05). The polar
acid, polar basic and polar neutral fractions obtained from the low molecular extracts of SC50 were
able to extend the lifespan of wild type N2 C. elegans in 20% and 13% (p < 0.001). Results also
showed that the paralysis induced by the β1-42 amyloid was significantly (p < 0.0001) retarded in
CL4176 worms. Similarly, the camu-camu extracts attenuated the dopaminergic induction associated

to Parkinson’s disease. Finally, a global analysis of the data presented here reveal that the camu-camu
pomace, a co-product obtained from the industrial processing of a native Brazilian fruit, is a relevant
natural source of health relevant compounds. This thesis, shows for the first time, the
multifunctionality of camu-camu pomace, a natural resource still underexploited for scientific,
commercial and technological purposes.
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1. Introdução
Estima-se que o Brasil produza milhões de toneladas de frutas tropicais, subtropicais e
de clima temperado, proporcionando ao país uma grande diversidade de frutas o ano inteiro.
Devido a essas características naturais, o Brasil se destaca internacionalmente como grande
produtor de frutas frescas, sendo hoje o terceiro produtor frutícola mundial, perdendo apenas
para China e Índia (IBRAF, 2013) e é o maior produtor mundial de frutas tropicais (SouAgro,
2011).
O Brasil tornou-se nos últimos anos, uma grande potência no beneficiamento de sua
produção. Produtos que antes eram exportados in natura, hoje passam por intensa
industrialização. Essa nova realidade é refletida nas estatísticas que estimam que 47% das
frutas produzidas são destinadas à produção de derivados e 53% são comercializadas como
frutas frescas (IBGE, 2013). Em consequência disso, a agroindústria transformou-se em
importante segmento da economia do país, principalmente para exportação. Dessa forma,
existe a perspectiva de que o Brasil se torne o maior produtor agrícola do mundo ainda nesta
década 2010 – 2019 (OCDE-FAO, 2010).
Inevitavelmente, em resposta a esse avanço do setor agroindustrial, a geração de
resíduos ou subprodutos agroindustriais também aumentou. Seu descarte, além de causar
problemas de disposição final e potencial poluidor do meio ambiente, representa perdas de
matérias-primas e energia, exigindo investimentos significativos em tratamentos que
diminuam os impactos negativos à natureza (AYALA-ZAVALA et al., 2011; SOUZA e
CORREIA, 2010). Além disso, é importante destacar que o teor de compostos bioativos
naturais é elevado nos resíduo das frutas (GURAK et al., 2014; MYODA et al., 2010), o que
por si só justifica o interesse pelo aproveitamento integral das frutas produzidas.
Em paralelo a isso, o aumento das enfermidades crônicas e degenerativas é hoje um
problema de saúde mundial, que leva a um crescente interesse científico em investigar ações
preventivas destes processos. Estudos epidemiológicos sugerem que o consumo de frutas e
verduras tem papel importante na prevenção desse tipo de enfermidade, devido à presença de
diferentes compostos bioativos (ZAMORA-ROS et al., 2010). Neste grupo, os flavonóides e
os compostos fenólicos estão entre os mais estudados, sobretudo no que diz respeito aos
processos oxidativos associados a radicais livres, envolvidos no desenvolvimento de doenças
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cardiovasculares, câncer, osteoporose, diabetes e doenças degenerativas (BABU, LIU e
GILBERT, 2013; MARTINEZ-CORREA et al., 2011).
No território brasileiro, são cultivadas várias espécies frutíferas tropicais e exóticas.
Percebe-se a intensificação de pesquisas científicas que abordam as características
fitoquímicas e nutricionais dessas frutas ditas exóticas (FRACASSETI et al., 2013, RUFINO
et

al.,

2011), as quais teriam atividade

antiinflamatória,

antimicrobiana e até

anticarcinogênica, devido a presença de vitaminas e metabólitos secundários, dentre eles,
flavonóides, antocianinas, taninos, elagitaninos, proantocianidinas e ácido ascórbico
(ALEZANDRO et al., 2013, DEMBITSKY et al., 2011).
Dentre as frutas exóticas brasileiras, está o camu-camu (Myrciaria dubia H.B.K.
(McVaugh)), fruto nativo da Região Amazônica, mundialmente conhecido por seu elevado
teor de ácido ascórbico. O camu-camu não é normalmente consumido in natura ou na forma
de polpa integral em razão de sua elevada acidez. Devido a grande procura do fruto pelos
mercados japonês, americano e europeu, os processos industriais comumente usados para seu
beneficiamento geram um grande volume de resíduos subutilizados. Apesar de estudos que
apontam a riqueza em compostos bioativos e efeitos biológicos dos frutos de camu-camu
(BARRETO, CABRAL e MATA, 2013; FUJITA et al., 2013; AKTER et al., 2011), poucas
são as informações sobre técnicas de transformação, aproveitamento e preservação de seu
resíduo industrial.
Sendo assim, o presente trabalho apresenta dados relativos à obtenção e avaliação do
resíduo desidratado de camu-camu no que diz respeito a seu conteúdo bioativo e atuação
sobre longevidade e doenças neurodegenerativas utilizando o modelo in vivo C. elegans. A
presente tese está dividida em cinco capítulos, como demonstrado na Figura 1.1. Sendo o
presente capítulo a introdução geral sobre os temas estudados. Os três capítulos seguintes
abordam temas específicos da tese e incluem revisão literária relativa a cada um dos assuntos
e o desenvolvimento prático do trabalho (metodologias utilizadas, discussão dos resultados
obtidos e conclusão parcial). Essa sequência inicia com o Capítulo 2, que trata dos processos
de secagem convectiva em secador de bandejas e secagem por liofilização, utilizados para
obter o resíduo de camu-camu desidratado. Aí estão apresentados dados dos grupos
experimentais que obtiveram melhor rendimento de secagem e retenção de compostos
bioativos selecionados (ácido ascórbico, capacidade redutora do Folin-Ciocalteau e
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carotenóides totais), os quais foram selecionados para as subsequentes análises apresentadas
nos Capítulos 3 e 4. No Capítulo 3, os resultados da caracterização físico-química, perfil
fenólico e estudo da funcionalidade (atividades antioxidante, antimicrobiana e antienzimática)
do resíduo seco do camu-camu, grande parte dela ainda inédita na literatura, são apresentados
e discutidos. O Capítulo 4 trata da abordagem inovadora da atuação do resíduo seco sobre a
longevidade e doenças degenerativas de Parkinson e Alzheimer utilizando o invertebrado C.
elegans como sistema-modelo in vivo, mostrando mais um conjunto de dados científicos
inéditos. Finalmente, o Capítulo 5 encerra a tese, apresentando as conclusões gerais obtidas
pela análise dos dados experimentais. Considerados em conjunto, os resultados dessa pesquisa
desenvolvida ao longo de quatro anos em parceria com a Texas State University (EUA)
comprovam, pela primeira vez na literatura, o potencial bioativo do resíduo de camu-camu
desidratado, no que diz respeito aos fitoquímicos encontrados e sua potencial função benéfica
à saúde.
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Capítulo 2: Estudo da secagem convectiva e
liofilização do resíduo industrial de camu-camu
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- Ácido ascórbico;
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redutora do FolinCiocalteau;
- Carotenóides
totais.
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Capítulo 5:
Conclusão geral

Figura 1.1: Fluxograma experimental.
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2. Estudo da secagem convectiva e liofilização do
resíduo industrial de camu-camu
Neste capítulo, são apresentados os estudos relacionados à secagem convectiva e
liofilização do resíduo de camu-camu. Também é demonstrada a avaliação dos produtos
obtidos quanto ao impacto dessas duas técnicas sobre os constituintes bioativos. Os melhores
resultados obtidos nesse capítulo são selecionados para as análises subsequentes apresentadas
nos capítulos 3 e 4.

2.1 Revisão bibliográfica
2.1.1 Frutas exóticas nativas
O Brasil, graças a sua localização geográfica, dimensão territorial e clima tropical,
possui uma das maiores reservas de espécies nativas do mundo, com importantes centros de
diversidade genética (RUFINO, 2011). No entanto, várias dessa espécies são pouco
conhecidas e ainda pouco exploradas. Como consequência, seus níveis de produção e
consumo são comparativamente modestos. Podem receber a denominação de comercialmente
não tradicionais, quando são produtos agrícolas nativos ou exóticos de uma determinada
região de rica biodiversidade, conhecidos simplesmente como exóticos, tropicais ou
especialidades (COSTA et al, 2013; ULLOA e SUÁREZ, 2004).
Estudos epidemiológicos já apontaram a associação entre o aumento do consumo de
frutas e legumes ricas em compostos bioativos, com a redução do risco de desenvolvimento
de doenças crônicas e degenerativas, tais como cardiopatias, diabetes tipo 2 e câncer (KHAN,
HUMA e DANGLES, 2014). Dentre as possíveis fontes naturais, estão as frutas exóticas e
nativas, reconhecidas fontes de fitoquímicos capazes de produzir efeitos benéficos à saúde
(AYALA-ZAVALA et al., 2011). Algumas frutas da região Nordeste do Brasil, como acerola,
caju, cajá, uvaia, açaí, mangaba, tamarindo, umbu, entre outras, são objeto de estudos que
apontam níveis consideráveis de compostos bioativos e capacidade antioxidante, indicando
perspectivas promissoras para o melhor aproveitamento das mesmas (SILVA et al., 2014;
CORREIA et al., 2012; ALMEIDA et al., 2011; RUFINO et al., 2010). Acredita-se que o
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maior conhecimento das características dessas frutas poderia agregar valor a esses recursos
naturais disponíveis, melhorando a renda das pequenas comunidades rurais e favorecendo a
preservação das espécies nativas (EMBRAPA, 2010).
Para que isso aconteça, são necessários estudos mais aprofundados sobre os efeitos
desses bioativos, incluindo análises in vitro e in vivo para determinar a melhor forma de
incluí-las nas dietas alimentares e consolidar o uso desses exemplares da biodiversidade
Brasileira (KHAN, HUMA & DANGLES, 2014; COSTA et al, 2013; DEVALARAJA, JAIN
e YADAV, 2011). As características da fruta exótica camu-camu, objeto de estudo dessa tese,
são apresentadas a seguir.

2.1.2 Camu-camu (Myrciaria dubia (H. B. K.) McVaugh)
O camu-camu, também popularmente chamado de caçari ou araçá-d’água, é o fruto de
um arbusto de pequeno porte pertencente à família Myrtaceae e se encontra disperso em
quase toda Região Amazônica, principalmente na beira de rios (Figura 2.1). Sua área de
distribuição estende-se da região central do Pará até a Amazônia Peruana, passando pelos
estados do Amazonas, Roraima e Rondônia, além do Maranhão e Tocantins. Os frutos de
camu-camu são globosos, com 10 a 32 mm de diâmetro, com coloração que varia de verde a
vermelha ou roxo escuro, quando no estágio final de maturação. Dada à elevada acidez e
adstringência, estes dificilmente são consumidos na forma natural. Seus frutos podem ser
utilizados para o preparo de refresco, sorvete, picolé, geléia, doce, licor, ou para conferir
sabor a tortas e sobremesas (INPA, 2010). Quando a produção de camu-camu destina-se a
comercialização em locais distantes, ou quando esta se efetiva durante um longo período, os
frutos devem, de preferência, ser processados (INPA, 2010). Na medicina popular, o uso da
fruta na forma de suco é recomendado como fortificante e para o tratamento de anemia. Há
estudos que apontam o camu-camu como agente capaz de prevenir o câncer, em função dos
frutos possuírem elevado teor de substâncias antimutagênicas (EMBRAPA, 2010).
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(B)

(A)

(C)
Figura 2.1: Arbusto (A) e frutos do camu-camu (B) e (C). Fonte:
http://blog.mundoverde.com.br/2012/08/frutas-exoticas-varie-no-sabor/>.
Esse fruto é caracterizado principalmente pelo seu alto teor de ácido ascórbico, que

supera significativamente as frutas cítricas, como limão e laranja (50 a 60 vezes mais). Essa
importante característica lhe rendeu notoriedade mundial e sua exploração se tornou de
grande interesse para a indústria alimentícia e farmacêutica (VILLANUEVA-TIBURCIO,
CONDEZO-HOYOS e ASQUIERI, 2010).
A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP), maior
entreposto de alimentos frescos na América Latina, constatou o aumento de 5.700 toneladas
nas vendas de frutas exóticas em 2012. Além do mercado interno, as frutas exóticas
apresentam alto potencial para exportação, mas no caso do camu-camu, essa oportunidade
tem sido pouco explorada no Brasil (SEBRAE, 2014). A comercialização na região produtora
é feita em pequena escala em feiras, porém grande parte é feita em forma de polpa congelada.
O fruto é pouco conhecido dentro do país, mas é muito procurado pelos japoneses,
americanos e europeus, sendo exportados em contêineres refrigerados, em tambores de 200
litros. No caso do camu-camu, o Peru é também um grande produtor e exporta 800 toneladas
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da polpa por ano. No Brasil, sua produção é de aproximadamente 20 toneladas por ano
(YUYAMA, 2011).

2.2

Secagem
A desidratação é uma das técnicas mais antigas de preservação de alimentos utilizadas

pelo homem (MELONI, 2003). Além de ser utilizada como método de conservação, também
objetiva a oferta de novos produtos no mercado. Os métodos mais comuns empregados são
secagem convectiva com ar quente, secagem em microondas, secagem a vácuo, desidratação
osmótica e liofilização (KROKIDA e MAROULIS, 2000).
A secagem convectiva utilizando bandejas baseia-se no princípio de expor o alimento
continuamente a um fluxo de ar quente, ocasionando a evaporação de parte da água presente
no alimento. Segundo AVERSA et al. (2007), esse é o processo mais comumente empregado
na indústria alimentícia, onde parâmetros como temperatura e velocidade do ar de secagem
geralmente assumem, respectivamente, valores entre 40 a 80°C e de 5 a 10 m/ s. O tempo
final de secagem depende da interação temperatura – velocidade do ar, e deve-se levar em
consideração outros fatores característicos do alimento submetido a secagem.
Na indústria de alimentos, esse tipo de secagem é aplicado com várias finalidades:
aumentar a estabilidade de produtos agrícolas como milho, arroz e trigo; reduzir peso e
volume, facilitando embalagem e transporte de determinados alimentos; prolongar a vida útil
de alimentos, excluindo a necessidade de armazenagem sob refrigeração; controlar o
crescimento microbiano e atividade enzimática, dentre outras (VEGA-GÁLVEZ et al., 2012;
BONAZZI e DUMOULIN, 2011). Apesar de possíveis alterações de qualidade induzidas pela
secagem (NÓBREGA et al, 2014), as vantagens e relativo baixo custo do processo se
sobrepõem as modificações sofridas pelo alimento, além de que essas alterações podem ser
minimizadas por meio de condições apropriadas de secagem para cada alimento em particular.
O processo de liofilização, por sua vez, é baseado na remoção da água por sublimação
de cristais de gelo a partir de um material congelado. Durante o processo de liofilização, a
água no estado sólido protege a estrutura primária e a forma dos produtos, com redução
mínima de seu volume, o que leva a obtenção de produtos de elevada qualidade. Apesar de
suas vantagens, a liofilização é um processo que requer mais investimentos, sendo
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especialmente indicado para produtos de alto valor agregado, formulações farmacêuticas,
entre outros (CIURZYNSKA e LENART, 2011).

2.3

Compostos bioativos encontrados em frutas e em co-produtos de

frutas
2.3.1 Fenólicos
Os compostos fenólicos representam a maior categoria de agentes fitoquímicos
atualmente reconhecida e encontram-se amplamente distribuídos no reino vegetal. Podem ser
divididos em até 10 diferentes classes dependendo de sua estrutura química básica, sendo as
principais classes a dos ácidos fenólicos, flavonóides, antocianinas e taninos. Esses compostos
bioativos são considerados metabólitos secundários sintetizados pelas plantas durante o seu
desenvolvimento natural e, uma maior concentração dos mesmos é encontrada nas cascas e
sementes das diferentes fontes vegetais (BALASUNDRAM, SUNDRAM e SAMMAN, 2006;
NACZK e SHAHIDI, 2004; LEE et al., 2003).
O aproveitamento de partes não comestíveis de frutas tropicais, além de ser uma
estratégia inovadora com potencial para minimizar os potenciais problemas ambientais
causados pela disposição inadequada, representa uma alternativa racional para o máximo
aproveitamento dos compostos bioativos presentes (SOUZA e CORREIA, 2010).
Um exemplo interessante de resíduo rico em fenólicos descartado em grande
quantidade na natureza é a casca de banana (Musa AAA). O Brasil foi o segundo produtor
mundial de banana nas duas últimas décadas, o que representa a produção total de 6,3 bilhões
de toneladas por ano e potencial geração de 1,2 milhões de toneladas de resíduos de casca de
banana. A farinha de casca de banana apresenta-se como uma promissora fonte de compostos
fenólicos do tipo flavonóides encontrados em resíduo (Figura 2.2), apresentando
proantocianidinas polimerizadas, glicosídeos (principalmente do tipo quercetina 3rutinosideo, em torno de 129 mg/ kg) e dímeros de procianidinas tipo-B e flavanol-3-óis
monoméricos. O conteúdo fenólico total elevado é provavelmente responsável pela alta
atividade antioxidante e todos esses resultados sugerem a importância de se aprofundar na
busca do uso da casca de banana como fonte rentável de compostos fenólicos bioativos
(REBELLO et al., 2014).
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Figura 2.2: Estrutura dos flavonóides frequentemente encontrados em resíduos: Procianidina
(a); Hesperidina (b) e Naringina (c). Adaptado de WIJNGAARD, HOSSAIN e BRUNTON,
2012.
As antocianinas são pigmentos fenólicos solúveis em água que conferem a coloração
azul, vermelha e roxa em frutas e vegetais. Possuem atividade biológica, atuando como
antioxidante, anti-inflamatório, anti-carcinogênico, anti-arteriogênico e anti-diabético
(CHIOU et al., 2014; REZAIRE et al., 2014). Diferentes fatores afetam a cor e a estabilidade
destes compostos, incluindo pH, temperatura, luz, presença de copigmentos, auto-associação,
íons metálicos, enzimas, oxigênio, ácido ascórbico, açúcar, entre outros. A forma como é feita
a extração e o solvente empregado é responsável diretamente pelo teor de antocianinas
extraído como também os diferentes tipos de antocianinas presentes nos extratos obtidos
(Figura 2.3) (CASTAÑEDA-OVANDO et al., 2009).
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Figura 2.3: Estrutura química dos tipos de antocianinas encontradas em fontes vegetais.
Adaptado de CRETU e MORLOCK (2014) e CHIOU et al. (2014).
ZANATTA et al. (2005) investigaram o teor de antocianinas contidas na casca de
frutos fresco de camu-camu e obtiveram valores superiores aos encontrados em morango,
uvas vermelhas e mirtilo, entre outros.
SARI et al. (2012) estudaram a cor e estabilidade de antocianinas de outro fruto
tropical, jambolão (Syzygium cumini), em sua forma natural e na forma copigmentada, bem
como sua capacidade de capturar radicais livres. Após a preparação do extrato, com e sem
copigmentação, todas as amostra foram expostas a luz por 10 dias, e foram avaliadas em
intervalos de dois dias, sob refrigeração e a temperatura ambiente. A cor das antocianinas
copigmentadas foi mais resistente à ação da luz e a temperatura, apresentando maior atividade
antioxidante do que as antocianinas naturais.
SILVA et al. (2014) obtiveram o corante em pó do resíduo industrial de jabuticaba
(Myrciaria cauliflora) através da secagem por spray. As variáveis investigadas foram
temperatura de secagem (138 e 202ºC), vazão de alimentação (20 e 67 mL/ min) e
concentração de adjuvante (maltodextrina, 100 e 300 g/ kg). As amostras foram analisadas por
suas propriedades funcionais pelo teor de antocianinas, compostos fenólicos e atividade
antioxidante. Os resultados obtidos mostraram que quanto menor a concentração de
maltodextrina maiores foram os teores de antocianinas e fenólicos totais, apresentando de um

Juliana Chrís Silva de Azevêdo – Tese de Doutorado – UFRN - PPGEQ

14
Capítulo 2: Estudo da secagem convectiva e liofilização do resíduo industrial de camu-camu

modo geral, uma alta capacidade antioxidante. Os resultados obtidos sugerem que o resíduo
do despolpamento da jabuticaba pode ser usado para produzir um corante natural com
propriedades benéficas à saúde.

2.3.2 Ácido ascórbico
O ácido ascórbico (AA) é uma vitamina hidrossolúvel presente naturalmente em
fontes vegetais e amplamente utilizado como aditivo antioxidante (PÉNICAUD et al., 2010).
O homem não tem a capacidade de sintetizar o ácido ascórbico, sendo necessário suprir sua
necessidade através da dieta. O AA pode ser oxidado a ácido dehidroascórbico (DHA) e
ambos tem ação vitamínica (Figura 2.4). Entretanto, a estabilidade de sua presença em
alimentos é relacionada ao tipo de processo, as condições de estocagem e a composição da
matriz alimentar (KUROZAWA et al., 2014).

O
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HO

O
-2e-
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+2e -

O

O

HO

OH

O

O

OH

Ácido dehidroascórbico

Figura 2.4: Reação de oxidação do ácido ascórbico a ácido dehidroascórbico. Adaptado de
ROSA et al., 2007.
A estabilidade de ácido ascórbico e antocianinas foram avaliadas em néctar da polpa de
camu-camu, armazenados em garrafas PET sob diferentes condições de luminosidade e
temperatura, durante 120 dias. Após esse período, foi constatado que o teor de ácido ascórbico
nos néctares armazenados sob luz não diferiu estatisticamente dos protegidos da luz (343,25 e
340,48 mg/ 100 g, respectivamente), nem tampouco diferenças foram registradas ao se
comparar os produtos armazenados sob refrigeração e em temperatura ambiente (330,48 e
333,56 mg/ 100 g). O ácido ascórbico presente em néctares refrigerados por 120 dias
apresentou boa estabilidade, com perda de apenas 12 a 14%. Quanto às antocianinas, a
temperatura ambiente ocasionou degradação mais acelerada, no entanto, o efeito da exposição
à luz não foi demonstrado. Nestas condições experimentais, conclui-se que o fator
luminosidade tem pouca influência sobre o ácido ascórbico e antocianinas no néctar de camu-
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camu, e a temperatura ambiente de armazenamento reflete negativamente sobre a estabilidade
destes pigmentos (MAEDA et al., 2007).
VALENTE et al. (2011) investigaram 26 diferentes espécies de frutas exóticas de
várias partes do mundo, com o objetivo de suprir a falta de informações sobre o conteúdo de
vitamina C. A partir disso, foram obtidos valores que hoje estão em alguns bancos de dados
de composição de alimentos, tais como “Food Composition Databases (FCDB)”. A expansão
do mercado mundial impulsiona a necessidade de atualização desses bancos de dados com
resultados analíticos confiáveis e de alta qualidade. Assim, para todas as frutas exóticas
analisadas considerando um consumo diário de 100 g/ dia, 12 delas forneceram mais de 30%
da necessidade diária de consumo de vitamina C tomada como referência: arbutos (Arbutus
unedo L.), groselha-de-capa (Physalis peruviana L.), maracujá-banana (Passiflora tripartita
(Juss.)), maracujá roxo (Passiflora edulis), toranja (Citrus paradisi Macfad.), goiaba (Psidium
guajava L.), kiwi (Actinidia deliciosa (A. Chev.)), kiwi-ouro (Actinidia chinensis Planch),
manga (Mangifera indica L.), mamão (Carica papaya L.) cultivar Formosa, mamão (Carica
papaya L.) cultivar Sunrise e abacaxi (Ananas comosus (L.) Merr.) cultivar Sweet Gold.
A importância do ácido ascórbico na nutrição humana motiva a pesquisa por novas
fontes naturais e torna necessária a quantificação confiável dos teores de ácido ascórbico para
seu uso pela indústria de alimentos (VALENTE et al., 2011). Dentre os métodos descritos
para a determinação do teor de ácido ascórbico em matrizes alimentares, as técnicas de
titulação, fluorimetria e cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) são os métodos mais
utilizados. O método de titulação foi desenvolvido para preparados de frutas e baseia-se na
redução do corante azul 2,6-dicloroindofenol a uma solução incolor. Trata-se de um método
simples e conveniente, no entanto, podem ocorrer algumas interferências e a intensa coloração
de alguns extratos de frutas pode dificultar a determinação do ponto final da titulação.
O método fluorimétrico, foi desenvolvido para alimentos fortificados com vitaminas
(como cereais matinais, sucos de frutas e fórmulas infantis), é baseado na oxidação de AA a
DHA seguido pela reação com o-fenilenodiamina até produzir um derivado fluorescente,
sendo este resultado influenciado por componentes do extrato que podem interferir na
fluorescência e consequentemente na medição de AA final. Várias deficiências comuns
existem em métodos utilizados para determinar a vitamina C em alimentos: a falta de
especificidade e a ineficiência do procedimento de extração que pode não ser suficientemente
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estável para recuperar o AA contido dentro das células da planta. Devido a isso, a
cromotografia líquida de alta eficiência tem sido amplamente aplicada na análise de vitamina
C em alimentos, através de modificações de métodos já existentes e o controle da qualidade
da extração, etapa essencial para uma precisa quantificação de AA (TARRAGO-TRANI,
PHILLIPS e COTTY, 2012).

2.3.3 Carotenóides
Os carotenóides são pigmentos lipossolúveis encontrados em várias fontes vegetais.
Esses pigmentos são responsáveis pela coloração vermelha, amarela e laranja em diferentes
frutas que os torna comercialmente importante para a agricultura e a indústria de alimentos
(ROJAS-GARBANZO et al., 2011; CUTTRISS et al., 2011).
Uma de suas funções fisiológicas de maior destaque é como precursor (beta-caroteno)
da vitamina A. Os humanos não podem sintetizar carotenóides, portanto, há a necessidade de
se consumir frutas e legumes que são fontes primárias de carotenóides. Pesquisas mostram
que fatores ambientais e genéticos podem influenciar significantemente a concentração de
carotenóides em hortaliças, como também a atividade pós-colheita e o processamento podem
alterar a química dos carotenóides e afetar sua biodisponibilidade nos vegetais em geral
(KOPSELL e KOPSELL, 2010).
ZANATTA e MERCADANTE (2007) realizaram estudos sobre o teor e a composição
de carotenóides presente em frutos do camu-camu cultivados em duas diferentes regiões
(Iguape e Mirandópolis) do estado de São Paulo. Dos carotenóides identificados a al-transluteína estava presente em todas as amostras de ambas as regiões, variando de 45 a 55% do
total de carotenóides, seguidos de beta-caroteno, violaxantina e luteoxantina. Os níveis de
carotenóides foram menores nos frutos de Iguape do que dos de Mirandópolis, provavelmente
devido à temperatura mais alta e maior período de exposição à luz solar encontrados nessa
região.
Duas espécies de palmeiras produzem frutos comestíveis conhecidos como açaí,
encontradas dispersas pela Amazônia: Euterpe oleracea Mart. e Euterpe precatoria Mart.
Elas diferem entre si em termos do padrão de crescimento e composição fitoquímica. A E.
oleracea (EO) tem recebido atenção considerável como uma “super fruta” devido a sua
elevada capacidade antioxidante, enquanto estudos sobre E. precatoria (EP) continuam a ser
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raros. No estudo desenvolvido por KANG et al. (2012), foram investigada as propriedades
antioxidantes e anti-inflamatórias na polpa dessas frutas para fins comparativos. Cinco
carotenóides foram identificados por HPLC-MS: β-caroteno, licopeno, astaxantina, luteína e
zeaxantina e seus níveis variaram de 18,7 μg/ g de peso fresco de astaxantina a 483,0 μg/ g de
peso fresco de luteína para EP. Essa diferença pode explicar, em parte, a grande diferença
entre os dois tipos de açaí.

2.4

Impacto da secagem sobre os compostos bioativos e atividade

antioxidante do alimento
Segundo a FAO/ MINADER (2010), a agroindústria de alimentos desidratados é um
segmento tradicional utilizado há algum tempo. Por sua facilidade de conservação e
manuseio, os produtos em pó são ingredientes extensivamente aplicados na indústria de
alimentos, nos mais diversos setores de produção.
Apesar das vantagens já enumeradas, as diferentes técnicas de secagem podem afetar a
qualidade do produto desidratado. As condições do processo podem vir a comprometer
significantemente a cor, textura, densidade, porosidade, características de absorção dos
materiais e causar oxidação e perda de propriedades nutricionais. Assim, a mesma matériaprima pode gerar produtos diferentes do ponto de vista qualitativo, dependendo do método e
das condições de secagem aplicadas.
Especificamente para a secagem convectiva, VEGA-GÁLVEZ et al. (2009)
observaram que a temperatura foi a responsável por ocasionar a degradação de fitoquímicos
em pimenta vermelha (Capsicum annuum, L. var. Hungarian). Nesse estudo, foram avaliadas
propriedades físico-químicas, reidratação, capacidade antioxidante, coloração, textura,
vitamina C e fenólicos totais para temperaturas entre 50 e 90°C. Observou-se a diminuição do
teor de vitamina C e fenólicos totais à medida que a temperatura do ar de secagem aumentou,
mas a atividade antioxidante foi maior nas temperaturas mais elevadas (80 e 90°C), devido ao
menor tempo de secagem e consequentemente menor tempo de exposição a temperatura,
oxigênio e luz. O trabalho permitiu a obtenção de dados operacionais para maximizar a
retenção de compostos bioativos presentes na pimenta vermelha em um processo de secagem
de escala industrial.
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VASHICH, SHING e PEGG (2011) avaliaram o efeito de três diferentes métodos de
secagem em resíduo de uva (Vitis rotundiofolia Michx.), subproduto do processamento de
suco e vinho, formado basicamente de pele, semente e polpa. Nesse estudo, foi avaliado o
impacto da temperatura e tempo de secagem sobre o teor de fenólicos totais e atividade
antioxidante de discos com espessuras de 2 e 4 mm do bagaço da uva submetidos a secagem a
vácuo (SV), secagem com ar quente (SQ) e secagem por liofilização (SL) conduzidas em
diferentes combinações temperatura-tempo. Os melhores resultados para fenólicos totais e
atividade antioxidante variaram de acordo com o tipo de secagem, tendo sido observados 642
μmol GAE/ g BS e 2,38 mmol Fe2+E/ g BS para SV, de 608 μmol GAE/ g BS e 2,30 mmol
Fe2+E/ g BS em SL e de 562 μmol GAE/ g BS e 2,21 mmol Fe2+E/ g BS em SQ,
respectivamente.
Para a secagem convectiva de maçã fatiada, foi utilizado um planejamento experimental
22 sendo os valores dos parâmetros 40, 60 e 80ºC para a temperatura (T) e de 0,5, 1,0 e 1,5 m/
s para a velocidade do ar de secagem (V). Dentre os resultados obtidos para estimar os efeitos
causados pelas variáveis do processo (T e V), estavam a capacidade antioxidante, o teor de
compostos fenólicos totais e efeitos sobre a coloração do produto final. A qualidade
relacionada à coloração e a capacidade antioxidante diminuíram em temperaturas mais
elevadas. Isto pode ser explicado pelo desenvolvimento de reações de escurecimento de
Maillard que ocorrem concomitantemente com a geração e acúmulo de espécies reativas que
têm um grau variável de atividade antioxidante. Por outo lado, o teor de fenólicos totais
mostrou inesperadamente menos degradação em 80ºC e 1,5 m/ s. Isto ocorreu provavelmente
devido ao curto tempo de secagem e, portanto, menor exposição dos compostos fenólicos aos
efeitos térmicos (VEGA-GALVEZ et al., 2012).
SUN et al. (2014) investigaram os efeitos da secagem por convecção e liofilização
sobre os compostos fitoquímicos e atividade antioxidante de quatro frutas cítricas: mexerica
Ponkan (Citrus poonensis Hort.), laranja-Gaocheng (Citrus gradis x Citrus sinensis) e duas
variedades de toranja (Citrus paradise Macf. Changshanhuyou e Citrus grandis (L.) Osbeck
cv Foyoua). Foram investigados os teores de composto fenólicos totais, flavonóides
(narirutina, naringina, hesperidina, neohesperidina, nobiletina e tangeretina) e a atividade
antioxidante. Os resultados para fenólicos totais e a atividade antioxidante foi mais
expressivo, na secagem por liofilização das quatro espécies de citros, quando comparado a
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secagem convectiva. No entanto, a secagem por convecção mostrou ser um método adequado
para a preservação de flavonóides no material seco.
DUZZIONE et al. (2013) avaliaram a ação da secagem convectiva nas propriedades
antioxidantes de componentes bioativos presentes no resíduo industrial de acerola (Malpighia
emarginata D.C.), inclusive o teor de ácido ascórbico (AA). As temperaturas de secagem e
velocidades do ar testados foram 40, 50 e 60ºC, e de 0,5, 1,0 e 1,5 m/ s, respectivamente. O
maior teor de AA detectado foi de 126,2 mg/ 100 g (60ºC e 1,0 m/ s), que foi superior ao
encontrado no resíduo fresco (16,12 mg/ 100 g).
KUROZAWA et al. (2014) utilizaram para a secagem convectiva de cubos de mamão
(Carica papaya L.) as temperaturas de 40, 50, 60 e 70ºC e velocidades do ar de secagem de
1,0 e 1,32 m/ s. Os resultados revelaram que a temperatura foi determinante na degradação do
AA. Nas menores temperaturas, 40 e 50ºC, e velocidade do ar de 1,0 m/ s foram obtidas
elevadas retenções desse nutriente, apresentando valores de 52% e 49%, respectivamente. A
60 e 70ºC, a retenção foi de apenas 34% e 24%. O aumento da temperatura do ar de secagem
resultou no decréscimo do conteúdo de AA, resultado já esperado, tendo em vista a elevada
termo-sensibilidade desse composto. DUZZIONI et al. (2013) encontraram tendência inversa
(a maior retenção de AA foi observada com o aumento da temperatura de secagem), fato
explicado pelos autores como sendo consequência da inativação de enzimas responsáveis pela
degradação dos compostos bioativos (KUROZAWA et al., 2014).

2.5 Metodologia
2.5.1 Material
O resíduo de camu-camu foi doado pela Empresa Cupuama (Cupuaçu do Amazonas
Comércio e Indústria Ltda) localizada na cidade de Careiro, no estado do Amazonas, Brasil. A
indústria tem como principal linha de produção os derivados do camu-camu para exportação e
dessa forma, gera volume considerável de resíduos de camu-camu agroindustriais (Figura
2.5). A quantidade total de resíduo doado pela empresa foi de 50 quilogramas, dividido em
sacos plásticos de 10 quilogramas, sendo os sacos acondicionados congelados e transportados
em caixa térmica. A composição do resíduo recebido consistiu de sementes e casca com polpa
aderida. As proporções de sementes e cascas foram de 65,6 g/ 100g e 34,4 g/ 100g,
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respectivamente. O resíduo industrial foi mantido congelado a -20ºC até a sua utilização nos
ensaios de secagem.

Figura 2.5: Resíduo industrial de camu-camu. Fonte: Arquivo pessoal, 2011.

2.6

Obtenção do resíduo industrial de camu-camu desidratado

2.6.1 Secagem convectiva em bandeja
O secador usado encontra-se no Laboratório de Fenômenos de Transporte, localizado no
Departamento de Engenharia Química da UFRN, sob a supervisão do Prof. Dr. Edson
Leandro de Oliveira.
O sistema usado no processo de secagem convectiva (Figura 2.6) foi composto de um
soprador de 4cv, capaz de forçar corrente de ar através de uma unidade constituída por quatro
resistências, para aquecimento e redução da umidade relativa do gás de secagem (oxigênio do
ambiente). O gás quente introduzido foi continuamente descartado para atmosfera pela parte
superior do secador. A temperatura foi controlada diretamente por termostato ligado a uma
resistência de 1000 W, que também determinou a variação de temperatura admitida no
sistema. O controle de velocidade do gás foi regulado através de uma válvula de escape e uma
válvula de admissão do ar disposta ao longo do sistema. O resíduo de camu-camu foi
espalhado de maneira uniforme em bandeja perfurada localizada no centro do secador. A
quantidade de resíduo a ser desidratado foi definida pela espessura (1,75 cm) e volume
(883,84 cm3) da bandeja, sendo de aproximadamente 212,0 g.
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(A)

(E) (D)

(C)
(B)

(F)
Figura 2.6: Aparato experimental: (A) soprador; (B) caixa com quatro resistências; (C)
Secador de bandejas; (D) escape do ar quente; (E) Válvula de admissão; (F) Bandeja com o
resíduo de camu-camu. Fonte: Arquivo pessoal, 2011.
O resíduo foi submetido a secagem mediante diferentes condições de temperatura e
velocidade de secagem, constituindo cinco grupos experimentais (SC1, SC2, SC3, SC4 e
SC5), conforme mostrado na Tabela 2.1. As condições experimentais de secagem foram
estabelecidas mediante planejamento experimental 22 com três repetições no ponto central,
onde os níveis dos fatores foram definidos a partir da literatura e também em testes
preliminares conduzidos com o objetivo de investigar o efeito dos parâmetros experimentais
sobre a concentração de ácido ascórbico, capacidade redutora do Folin-Ciocalteau e
carotenóides totais. As variáveis-resposta foram definidas com base em sua importância para
o produto final. Todos os experimentos foram feitos em triplicata, utilizando massa de
aproximadamente 212,0 g de resíduo em cada um deles. O tempo final de secagem foi
definido até atingir o equilíbrio de umidade, obtido pela pesagem da bandeja com o resíduo
em intervalos regulares de tempo. O tempo final para os ensaios de secagem variou entre três
e seis horas.

Juliana Chrís Silva de Azevêdo – Tese de Doutorado – UFRN - PPGEQ

22
Capítulo 2: Estudo da secagem convectiva e liofilização do resíduo industrial de camu-camu

Tabela 2.1: Matriz do planejamento experimental 22 com ponto central e três repetições para
cada experimento.
Fatores

Níveis
-1

0

+1

Temperatura (°C)

50

65

80

Velocidade (m/ s)

4

5

6

Ensaios

T (°C)

V (m/ s)

SC1

50°C

4 m/ s

SC2

80°C

4 m/ s

SC3

50°C

6 m/ s

SC4

80°C

6 m/ s

SC5

65°C

5 m/ s

A partir dos resultados experimentais, foram calculados a média e o desvio-padrão das
amostras. As diferenças entre grupos foram determinadas através da análise de variância
(BARROS NETO, SCARMINIO e BRUNS, 2007), complementada pelo teste t de Tukey com
nível de significância de 5%. As análises e testes foram conduzidos utilizando o pacote
estatístico Statistica® 7.0 da Statsoft (Tulsa, OK, USA).

2.6.2 Liofilização do resíduo de camu-camu
O resíduo foi seco em liofilizador conforme mostrado na Figura 2.7. A princípio, o
resíduo foi colocado na bandeja até total preenchimento, o que resultou em aproximadamente
410 g. O material foi congelado em nitrogênio líquido e em seguida foi levado ao liofilizador.
O tempo para o término da liofilização foi atingido até a pressão constante de 5 Pa, o que
levou um período de 72 h para o resíduo de camu-camu. A liofilização foi realizada nos
seguintes parâmetros de processamento: temperatura constante do painel de operação a 25°C,
pressão a vácuo de 13 Pa e temperatura de -55ºC do condensador.
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(B)

(A)

(C)
Figura 2.7: (A) Liofilizador; (B) Liofilizador com amostra congelada; (C) Liofilizador com
amostra desidratada. Fonte: Arquivo pessoal, 2013.

2.6.3 Variáveis-resposta
2.6.3.1 Preparação das amostras para análises dos constituintes bioativos
As amostras (Figura 2.8) foram trituradas em moinho TE-631/2 (Tecnal, Brasil) e
mantidas sob congelamento (-20°C) até posterior análise. As análises de carotenóides e ácido
ascórbico foram feitas diretamente do pó obtido, após trituração. Para a determinação de
compostos fenólicos e atividade antioxidante foram preparados extratos aquosos de acordo
com RUFINO et al. (2010), com modificações (Figura 2.9). Inicialmente 0,5 g do material
desidratado foram adicionados a 25 mL de água destilada e mantido durante 30 min sob
agitação. Em seguida foi filtrado em papel Whatman nº. 1 e o material retido foi submetido à
extração semelhante com 25 mL de água. Ao final, os 50 mL de filtrados foram
homogeneizados, centrifugados a 10ºC e 1550 g-força, durante 10 minutos. Por fim, foram
acondicionados em recipiente protegido da luz, identificados e refrigerados para posterior
análise.
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(A)

(A’)

(B)

(B’)

(C)

(C’)

Figura 2.8: Amostras: A- Resíduo de camu-camu fresco; B- Resíduo de camu-camu
desidratado em secador de bandejas; C- Resíduo de camu-camu liofilizado. A’, B’ e C’
resíduo fresco e desidratados após trituração. Fonte: Arquivo pessoal, 2014.
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0,5 g + 25 mL DH2O por 30 min

Etapa repetida duas vezes:
1ª. Resíduo desidratado
2ª. Material retido

Filtração a vácuo

Homogeneização dos extratos
das 2 etapas anteriores

Centrifugação do extrato

Extrato
Figura 2.9: Obtenção dos extratos aquosos. Fonte: Arquivo pessoal, 2014.
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2.6.3.1.1 Ácido ascórbico
A determinação do teor de ácido ascórbico foi realizada de acordo com OLIVEIRA,
GODOY e PRADO (2010). Inicialmente, 0,5 g de amostra foi homogeneizado em 50 mL de
ácido metafosfórico 1% (v/v), seguido de centrifugação por 5 min a 3000 rpm. O
sobrenadante foi usado para titular uma solução de 2 mL de indicador 2,6diclorofenolindofenol-sódio (DCFI) e 18 mL de água destilada. O ponto final de titulação foi
detectado no momento em que a solução titulada apresentou coloração idêntica à solução
titulante (amostra de camu-camu diluída em ácido metafosfórico). Os resultados foram
calculados com base na Equação 2.1 e expressos em miligramas de ácido ascórbico/ 100 mL
de amostra.
𝐴𝐴 = (

𝑝×𝑐×50
𝑉×𝑚

) × 100

(2.1)

Em que: AA é a quantidade de ácido ascórbico presente em 100 g de amostra;
p é o volume gasto de solução padrão de ácido ascórbico;
c é a concentração na padronização do DCFI;
V é o volume de extrato de amostra utilizado durante a titulação;
m é a massa de amostra utilizada na extração.
2.6.3.1.2 Capacidade redutora do Folin-Ciocalteau (CRF)
A determinação foi conduzida de acordo com NÓBREGA et al. (2014). Inicialmente,
alíquota de 1 mL do filtrado foi transferida para tubos de ensaio, aos quais se adicionou nesta
seqüência: 1 mL de solução etanol 95%, 5 mL de água destilada e 0,5 mL de reagente FolinCiocalteau 1N. De imediato, ocorreu a homogeneização. Transcorridos cinco minutos, foi
adicionado 1 mL de solução carbonato de sódio 5% (p/v), seguindo-se nova homogeneização.
Os tubos de ensaio foram mantidos em câmara escura por 60 minutos e homogeneizados. As
amostras tiveram suas absorbâncias medidas no comprimento de onda 625 nm contra branco
(solução etanol 95%).
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2.6.3.1.3 Carotenóides Totais
A análise de carotenóides totais foi realizada de acordo com a metodologia de
LICHTENTHALER e BUSCHMANN (2001). Em tubo de ensaio coberto com papel
alumínio, foram pesadas 2 g do resíduo desidratado e, em seguida, adicionados 18 mL de
acetona 100%. A mistura resultante foi filtrada em ambiente sem iluminação. A leitura do
sobrenadante foi feita em espectrofotômetro a 661 nm para clorofila A, 664 nm para clorofila
B e 470 nm para o cálculo dos carotenóides. Para o branco utiliza-se acetona pura. O cálculo
de carotenóides incluiu o cálculo das concentrações de clorofila a (Ca) e b (Cb) dadas pelas
Equações 2.2 e 2.3.
𝐶𝑎 (µ𝑔/𝑚𝐿) = 11,24𝐴664 − 2,04𝐴661

(2.2)

𝐶𝑏 (µ𝑔/𝑚𝐿) = 20,13𝐴661 − 4,19𝐴664

(2.3)

O conteúdo de carotenóides totais foi calculado de acordo com a Equação 2.4.
𝐶(𝑥+𝑐) (µ𝑔/𝑚𝐿) =

(1000𝐴470 −1,90𝐶𝑎 −63,14𝐶𝑏 )
214

(2.4)

2.6.3.1.4 Retenção
A retenção de compostos analisados foi calculada de acordo com NÓBREGA et al.
(2014), segundo a Equação 2.5.
𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛çã𝑜, % = (

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜

) × 100

(2.5)

2.7 Resultados e Discussão
2.7.1 Concentração de ácido ascórbico, CRF e carotenóides totais do resíduo de
camu-camu
Na Tabela 2.2 são apresentados os resultados relativos ao teor de compostos bioativos
(ácido ascórbico, capacidade redutora do Folin-Ciocalteau e carotenóides) dos grupos
experimentais avaliados (resíduo fresco, liofilizado e desidratados por secagem convectiva).
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Tabela 2.2: Teor de constituintes bioativos obtidos para o resíduo fresco, liofilizado e
desidratado por convecção (SC1, SC2, SC3, SC4 e SC5).
Ensaio

Ácido ascórbico

CRF

Carotenóides

(mg/ 100 g BS)

(mgGAE/ 100 g BS)

(µg/ 100 g BS)

Resíduo fresco

2589,9(±329,44)a

6032,8(±156,37)a

5694,6(±288,47)a

Liofilizado

1391,7(±156,25)b

3384,8(±373,52)b

1467,9(±13,56)bd

SC1

359,8(±58,64)d,B

3365,5 (±66,67)b,A

1082,4(±183,49)bc,A

SC2

488,5(±54,00)c,A

2356,4 (±92,15)bc,AB

637,6(±193,94)c,B

SC3

511,4(±48,06)c,A

2801,8(±126,02)bc,AB

701,9(±21,20)c,AB

SC4

542,1(±20,30)c,A

2478,4(±125,75)bc,AB

748,7(±8,48)c,AB

SC5

497,0(±64,59)c,A

1642,9(±56,13)c,B

691,8(±13,56)bd,AB

Onde: Os resultados estão expressos em média (± DP), N = 9. As letras distintas, na mesma coluna,
diferem significativamente pelo Teste de Tukey (p < 0,05). As letras minúsculas comparam todos os
grupos experimentais e as maiúsculas apenas os grupos obtidos na secagem convectiva. CRF:
capacidade redutora do Folin-Ciocalteau (mg GAE/ 100 g BS). SC1: desidratado por convecção a
50ºC e 4 m/ s; SC2: desidratado por convecção a 80ºC e 4 m/ s; SC3: desidratado por convecção a
50ºC e 6 m/ s; SC4: desidratado por convecção a 80ºC e 6 m/ s; SC5: desidratado por convecção a
65ºC e 5 m/ s.

Os resultados de ácido ascórbico do resíduo desidratado por convecção (grupos SC1 a
SC5) foram significantemente inferiores aos resíduos fresco e liofilizado (p < 0,05). No
entanto, os resultados das amostras secas por convecção foram, em geral, similares, a exceção
do grupo SC1, que se apresentou inferior aos demais (p < 0,05). No que diz respeito a
retenção de AA, a amostra liofilizada reteve 53,7% do AA, enquanto que as amostras SC1 a
SC5 alcançaram faixa bem inferior entre 13,8% e 20,9%. Os resultados confirmam relatos
prévios que demostraram a sensibilidade do ácido ascórbico a elevadas temperaturas, tempo
de exposição, oxigênio, luz (VALENTE et al., 2014; PHILLIPS et al., 2010) e as interações
entre esses diferentes parâmetros, condições inerentes ao processo de secagem convectiva.
De acordo com CHIRINOS et al. (2010), o AA do camu-camu depende dos diferentes
estágios de maturação do fruto. Esses autores mostraram que o fruto maduro apresenta 2010
mg/ 100 g e no estágio verde 2280 mg/ 100 g.
Através da capacidade redutora do Folin-Ciocalteau (CRF) foi determinado o teor de
compostos fenólicos encontrado para o resíduo de camu-camu (1642,9 a 6032,8 mg GAE/ 100
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g BS), que mostrou está dentro da faixa encontrada para outros frutos tropicais como pitanga
(Eugenia uniflora, 5810 mg GAE/ 100 g BS) e jabuticaba (Myrciaria cauliflora, 3160 mg
GAE/ 100 g BS), mas é superior a concentração naturalmente encontrada em jambolão
(Syzygium cumini, 787 mg GAE/ 100 g BS) e açaí (Euterpe precatoria, 73,0 mg GAE/ 100 g
BS; Euterpe oleracea, 31,2 mg GAE/ 100 g BS), segundo dados mostrados por COSTA
(2013).
A condição de secagem em que houve menor teor de CRF foi para a amostra obtida a
65°C e velocidade de 5 m/ s. Esse resultado é explicado pelo aumento do tempo de exposição
do material ao ar quente, aliado a uma baixa velocidade do ar, associação que resultou na
maior perda ou transformações dos fenólicos após a secagem (FERREIRA et al., 2002).
Apesar da diminuição do teor de CRF tratado aqui, é importante discutir até que ponto
ela poderia incorrer em perda do valor bioativo e/ou funcionalidade do produto final.
BENNETT et al. (2011) falam do equívoco de se referir como “perda de fenólicos”, já que na
verdade os compostos fenólicos podem não ser necessariamente perdidos, mas convertidos
quimicamente e dessa forma, não detectáveis analiticamente. Outro aspecto importante é que
a relativa biodisponibilidade dessas formas oxidadas de fenólicos não foi suficientemente
estudada e por isso não se pode assegurar que os fenólicos do produto final não estejam
biodisponíveis ou bioativos.
WILLIANS et al. (2014) sugerem que o ácido ascórbico é capaz de proteger o
conteúdo de fenólicos em frutos de camu-camu contra a degradação e oxidação, durante
processos de congelamento, armazenagem e/ou descongelamento. Em particular, no estudo é
mostrado que o composto fenólico ácido elágico e suas diferentes formas teriam sido
favorecidos por esse mecanismo de proteção. Isso poderia explicar a elevada retenção de
fenólicos observada no resíduo de camu-camu submetido a secagem convectiva, que alcançou
valores entre 1642,9 e 6032,8 mg GAE/ 100 g BS.
Os resíduos desidratados apresentaram teor de carotenóides significantemente inferior
ao resíduo fresco (p < 0,05), com uma faixa de retenção de 11,2% a 25,8%. No entanto, não é
possível identificar claramente o efeito do tipo de secagem, mas sim das condições como a
mesma foi conduzida, já que o produto liofilizado (1467,9 μg/ 100 g BS) não difere em
relação ao grupo SC1 (1082,4 µg/ 100 g BS). O teor de carotenóides da amostra SC4 (748,68
µg/ 100 g BS) é inferior (p < 0,05) aos demais grupos analisados, o que parece ser
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consequência da associação de temperatura mais elevada e maior velocidade de secagem. De
acordo com RODRIGUEZ-AMAYA et al. (2008), a principal causa de perda de carotenóides
é a oxidação, a qual depende da disponibilidade de oxigênio e da estrutura do carotenóide,
sendo estimulada pela luz, calor, metais, enzimas e peróxidos. Além da degradação decorrente
da severidade das condições de processamento, o tempo, a temperatura de armazenamento e
utilização de embalagem permeável ao oxigénio e/ou luz também podem ocasionar destruição
dos carotenóides presentes no produto.
Os valores encontrados são superiores ao teor de carotenóides totais na pele de frutos
maduros do camu-camu cultivados em duas diferentes regiões de São Paulo, nos quais foi
observado máximo de 1095,3 μg/ 100 g (ZANATTA e MERCADANTE, 2007). Além de se
tratar da análise de partes diferentes da fruta e diferente estágio de maturação, sabe-se que o
clima é um fator determinante para o teor de carotenóides. Por exemplo, já foi registrado que
cenouras e abóbora cultivadas em regiões com exposição solar elevada possuem mais betacaroteno (carotenóide antioxidante conhecido como pró-vitamina A) do que as cultivadas em
áreas com menor radiação (ROCK, 1997). Da mesma maneira, ROSSO e MERCADANTE
(2005) estudaram dois genótipos de acerola e os frutos colhidos que foram submetidos a
maior exposição solar apresentaram maior teor de carotenóides totais (883,9 e 1881,3 µg/ 100
g). O genótipo, estágio de maturação e tipo de solo também exercem importante influência
sobre o teor de carotenóides em alimentos (RODRIGUEZ-AMAYA et al., 2008).

2.7.2 Critérios de seleção e escolha dos grupos experimentais para as próximas
etapas da pesquisa
Ao final dessa fase da pesquisa, os resultados obtidos foram avaliados em conjunto, de
forma a possibilitar a escolha de grupos com características bioativas desejáveis para as
próximas etapas da pesquisa.
Tendo em vista que o camu-camu é apontado como uma das maiores fontes naturais
conhecidas de ácido ascórbico (VILLANUEVA-TIBURCIO, CONDEZO-HOYOS e
ASQUIERE, 2010) optou-se considerar esse importante parâmetro como critério de seleção.
Em relação ao ácido ascórbico, houve diferença estatística entre os grupos estudados e o
melhor resultado quantitativo foi alcançado para o ensaio SC4, ou seja, o grupo obtido a
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temperatura de 80ºC e velocidade do ar de secagem de 6 m/ s. Além disso, o grupo SC1, ou
seja, o grupo obtido a 50ºC e velocidade do ar de secagem de 4 m/ s, apresentou o maior valor
numérico da capacidade redutora do Folin-Ciocalteau, semelhante ao valor encontrado para o
grupo liofilizado. Ainda que essa superioridade não tenha sido estatisticamente superior a
alguns grupos, as duas amostras foram selecionadas para as etapas subsequentes da pesquisa,
por serem obtidas por parâmetros operacionais distintos. Essa estratégia foi considerada
adequada para verificar o efeito dos parâmetros operacionais sobre os parâmetros in vitro e in
vivo incluídos nas etapas seguintes da pesquisa.

2.8 Conclusão parcial
No presente capítulo, apesar do impacto sofrido pelos processamentos aplicados, o
resíduo de camu-camu é relevante fonte de constituintes bioativos com elevado teor de ácido
ascórbico (359,8 a 2589,9 mg/ 100 g BS), capacidade redutora do Folin-Ciocalteau (1642,9 a
6032,8 mg GAE/ 100 g BS) e carotenóides (701,9 a 5694,6 μg/ 100 g BS). Os resultados deste
trabalho estão de acordo com estudos anteriores que mostram que vários compostos
antioxidantes naturais são retidos nos resíduos sólidos gerados como co-produtos da atividade
agroindustrial.
A partir da análise dos resultados em conjunto, os ensaios SC1 e SC4, foram os grupos
experimentais selecionados para as análises subsequentes apresentadas nos Capítulos 3 e 4.
Essa escolha se deu levando em consideração os parâmetros investigados, sobretudo o teor de
ácido ascórbico e capacidade redutora de Folin-Ciocalteau. Esses grupos experimentais
receberão a denominação SC50 e SC80, respectivamente, nomenclatura que faz referência ao
processo de secagem aplicado e à temperatura usada no estudo. Além desses grupos obtidos
por secagem convectiva, o resíduo de camu-camu liofilizado (RL) e o resíduo fresco (RF)
serão avaliados nas etapas seguintes.
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3. Caracterização físico-química, perfil fenólico e
estudo in vitro da funcionalidade do resíduo fresco e
desidratado de camu-camu
No presente Capítulo 3 são apresentados e discutidos os resultados da caracterização
físico-química, perfil fenólico e estudo da funcionalidade (atividades antioxidante,
antimicrobiana e antienzimática) do resíduo fresco (RF), desidratado por liofilização (RL) e
por convecção (SC50 e SC80) selecionados no Capítulo 2. Dentre os resultados relevantes
mostrados no presente capítulo, foi identificada, pela primeira vez na literatura, a presença do
ácido siríngico no resíduo de camu-camu.

3.1 Revisão bibliográfica
3.1.1 Cor em alimentos
A cor é um importante componente de qualidade em toda indústria alimentícia, porque é
estreitamente associada a fatores como frescor, maturação, conveniência e segurança
alimentar e representa um elemento importante na decisão de compra dos produtos.
As alterações de cor são medidas por avaliação de três parâmetros básicos:


Parâmetro L*: indica o grau de luminosidade, podendo variar entre 0 (preto) e 100
(branco);



Parâmetro a*: a* < 0 indica uma maior participação da cor verde e a* > 0 indica uma
maior participação da cor vermelha;



Parâmetro b*: b* < 0 indica uma maior participação da cor azul e a* > 0 indica uma
maior participação da cor amarela.

É incorreto utilizar os valores isolados das coordenadas cromáticas (a* e b*), porque
ambas não são independentes. No entanto, o ângulo de tonalidade hue, o índice de saturação
chroma, a diferença total de cor (ΔE) e o índice de escurecimento (BI), são medidas derivadas
de a* e b* e, portanto, apropriados para obtenção da descrição da cor. Assim, os índices de
cor avaliados em conjunto possibilitam uma correlação direta com o aspecto visual de
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produtos alimentícios (PATHARE, OPARA e AL-SAID, 2013; VEGA-GÁLVEZ et al., 2012;
PATRAS et al., 2011).
FUJITA et al. (2013) estudaram a polpa do camu-camu desidratada em leito de jorro e por
liofilização no que diz respeito a cor instrumental. Os resultados obtidos mostraram que o
parâmetro L* dos produtos secos em leito de jorro foi menor em comparação ao liofilizado.
Os sólidos solúveis e açúcares contidos na polpa de camu-camu promoveram aderência
durante a secagem em leito de jorro e a aglomeração do produto, o que afetou negativamente
o fluxo do material durante o processo, levando a superaquecimento e escurecimento. No
estudo também foi observada grande variação dos valores de ângulo hue e chroma,
independentemente do aumento da temperatura ou concentração de maltodextrina.
NÓBREGA et al. (2014) avaliaram as alterações causadas na cor devido as condições de
processamento empregadas em resíduo de acerola (Malphigia emarginata), desidratado por
secagem convectiva. Os valores obtidos para a diferença na cor perceptível (ΔE), no resíduo
antes e após desidratação, variaram entre 13,1 a 18,6 e foram classificados como muito
distinto (ΔE > 3). Para o índice de escurecimento (BI), geralmente utilizado em produtos que
contêm açúcares submetidos a processos enzimáticos e não enzimáticos, os resultados não
apresentaram diferença significativa entre amostras frescas e secas, sugerindo que nas
temperaturas empregadas (60ºC < T < 80ºC) não ocorreu escurecimento enzimático
significativo.

3.2

Atributos funcionais in vitro do camu-camu
Como mostrado no Capítulo 2, diferentes compostos bioativos já foram quantificados e

identificados (AKTER et al., 2011) em camu-camu. Além disso, a multifuncionalidade desse
fruto exótico inclui atividades antioxidante, antimicrobiana e antienzimática, as quais são
mostradas e comentadas a seguir.

3.2.1 Atividade antioxidante
Antioxidante é uma substância que retarda a oxidação de proteínas, hidratos de carbono,
lipídios e DNA, neutralizando o efeito das espécies reativas de oxigênio (ERO) originadas de
acordo com o mecanismo apresentado na Figura 3.1. Além das reações oxidativas que
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ocorrem nos alimentos, no corpo humano também ocorrem importantes reações metabólicas
que envolvem reações de oxidação que já foram associadas à formação de radicais livres e
desencadeamento de doenças (CAROCHO e FERREIRA, 2013). Assim, os antioxidantes
provenientes da alimentação podem auxiliar na prevenção de problemas de saúde tais como
disfunção cardiovascular, diabetes, doenças auto-imunes, carcinogênese, doenças de
Alzheimer e Parkinson (BARTOSZ e BARTOSZ, 2014; SINDHI et al., 2013;
DEVALARAJA, JAIN e YADAV, 2011).

O2 + e- + H +

Radical
hidroxiperoxil

HO 2 .

pH 7,4

Radical
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H+ + O2 - .
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e- +2H+

O2
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H2O2

Radical
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Figura 3.1: Descrição geral das reações que conduzem à formação de ROS. Onde: as setas
verdes representam a peroxidação lipídica; as setas azuis representam as reações de HaberWeiss; e as vermelhas representam as reações Fenton. As letras em negrito representam
radicais ou moléculas com o mesmo comportamento (H2O2). Sendo: sod = enzima superóxido
dismutase e cat = enzima catalase. Adaptado de CAROCHO e FERREIRA, 2013.
Existem três categorias de antioxidantes:
1. Os que pertencem a primeira linha de defesa, que incluem superóxido dismutase
(sod), catalase (ctl), a glutationa-redutase (gr) e sais minerais como Se, Cu e Zn;
2. Os antioxidantes da segunda linha de defesa incluem a glutationa (glt), a vitamina C,
albumina, vitamina E, carotenóides e flavonóides;
3. A terceira linha de defesa antioxidante engloba um complexo grupo de enzimas para
o reparo do DNA danificado, proteínas danificadas, lipídios oxidados e peróxidos, como a
lipase, protease, transferase e outras enzimas (SINDHI et al., 2013).
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É interessante observar que a quantificação de um composto individual não reflete
necessariamente a verdadeira capacidade antioxidante do alimento em questão. Por essa
razão, a avaliação da capacidade antioxidante total, que leva em conta as interações sinérgicas
entre esses constituintes tem recebido muita atenção nos últimos anos e mostra-se útil para
fins epidemiológicos (KRISTL et al., 2011).
GENOVESE et al. (2008) avaliaram a presença de compostos bioativos e atividade
antioxidante em frutas exóticas brasileiras (cambuci, araça-boi, camu-camu, jaracatiá, araçá) e
em polpas congeladas comercializadas (araçá, cambuci, umbu, coquinho, maracujá, cagaita).
Os frutos de camu-camu apresentaram os maiores teores para compostos fenólicos totais
(1797 mg/ 100 g BS), vitamina C (397 mg/ 100 g BS) e capacidade antioxidante (141 moles
eq.Trolox/ g BS) em comparação com os demais frutos avaliados. Flavonóides como
quercetina e caempferol foram identificados em todas as amostras de frutas analisadas, mas
derivados de cianidina foram detectados apenas no camu-camu. Também neste estudo, foi
relatada pela primeira vez a presença de ácido elágico nessas frutas, onde os maiores teores
foram identificados em camu-camu (48 mg/ 100 BS) e araçá (63,5 mg/ 100 g BS).
Antocianinas, ácido ascórbico, fenólicos totais e atividade antioxidante na casca fresca e
seca de camu-camu (secagem a vácuo) foram analisados em diferentes tempos de maturação,
em frutos verdes, meio maduros e maduros. Na avaliação da atividade antioxidante, foram
empregados três métodos de análise – DPPH, ABTS+ e peróxido, os quais foram
correlacionados com o teor de ácido ascórbico e fenólicos totais. O extrato da casca da
amostra fresca madura apresentou concentrações mais elevadas de ácido ascórbico e
antocianinas em relação a meio madura e verde (21,95 mg/ g de casca e 46,42 mg/ L de
cianidina-3-glicosídeo, respectivamente). Por sua vez, o extrato da casca seca meio madura
apresentou maior teor de ácido ascórbico em relação a madura e verde (53,49 mg/ g) e de
polifenóis totais (7,70 mg GAE/ g). A maior atividade antioxidante foi encontrada no extrato
da casca seca da amostra meio madura. A baixa correlação encontrada entre ácido ascórbico
e fenólicos totais com a atividade antioxidante sugere a hipótese de que esse último parâmetro
estaria sendo influenciado pela ação de outros componentes não avaliados nesse estudo
(VILLANUEVA-TIBÚRCIO, CONDEZO-HOYOS e ASQUIERI, 2010).
RUFINO et al. (2011) avaliaram a capacidade antiradicalar de camu-camu pelo método
DPPH, bem como a constante cinética de segunda-ordem (k2) para a oxidação dos extratos
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das frutas. O camu-camu destacou-se por apresentar a maior capacidade antioxidante,
justificado por sua alta concentração de alfa-tocoferol.
Quanto aos efeitos antioxidantes in vivo, a ingestão de extratos brutos da polpa
comercial congelada de camu-camu sobre o perfil lipídico, estresse oxidativo e dislipidemia
diabética foi avaliada em ratos diabéticos por indução com estreptozotocina STZ. Os autores
concluíram que os extratos de camu-camu, ricos em flavonóides, foram capazes de corrigir a
dislipidemia e peroxidação lipídica no plasma associados com diabetes. A administração oral
dos extratos brutos de camu-camu aumentou significativamente a atividade antioxidante do
plasma, reduziu o triacilglicerol, colesterol e a peroxidação lipídica total (GONÇALVES et
al., 2014).
KABIR et al. (2015) investigaram a capacidade antioxidante e o teor de compostos
fenólicos de frutas subutilizadas, resíduos de frutas e resíduos de hortaliças. Os resultados
indicaram que as 26 amostras vegetais estudadas apresentaram potente atividade antioxidante,
onde o maior potencial foi detectado nos extratos de semente de uva (10,5 μg/ mL, ameixa
verde (15,2 μg/ mL) e vargem de trigo mourisco (37,6 μg/ mL). Isso evidencia que os
resíduos de frutas, vegetais e co-produtos são fontes de antioxidantes naturais. Acredita-se
que a exploração destes recursos renováveis abundantes e de baixo custo pode ser vantajoso
para as indústrias farmacêutica e alimentícia.

3.2.2 Inibição microbiana
A fim de prevenir a deterioração microbiana de alimentos, diversos aditivos sintéticos
são usados pela indústria de alimentos. No entanto, estudos mostram que alguns extratos de
frutas, seus resíduos e fontes vegetais ricas em compostos fenólicos constituem fonte
alternativa eficiente e segura de compostos antimicrobianos (HOSSAIN et al., 2014; DU et
al., 2011; TENORE, NOVELLINO e BASILE, 2011; MYODA et al., 2011). Dessa forma, a
identificação de compostos naturais capazes de atuar contra amplo espectro (microorganismos Gram-positivos e Gram-negativos) e espécies de Candida torna-se interessante.
Esses estudos são motivados pela emergência de diversas doenças causadas por bactérias
oportunistas (principalmente S. aureus e P. aerugionosa) e fungos patogênicos
(principalmente espécies do gênero Candida) que associados a infecções hospitalares, são um
dos principais problemas de saúde nos dias atuais (FERNANDES et al., 2014).
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VATTEM et al. (2004) fazem interessante relato sobre o mecanismo de ação
antimicrobiana dos compostos fenólicos. Os autores explicam que eles podem atuar através do
mecanismo da hiperacidificação, ou seja, o acúmulo de prótons H + no interior da célula. Este,
por sua vez, ocasiona a quebra da estrutura H+-ATP, necessária para a síntese de ATP,
inibindo o crescimento e desenvolvimento microbiano. Esse mecanismo se aplica em especial
para o processo de inibição microbiana de bactérias Gram positivas, tendo em vista as
particularidades da membrana desse tipo de micro-organismo.
A capacidade antimicrobiana de compostos fenólicos, presentes em extratos de chá
branco, chá verde e da casca de maçã, foi avaliada contra quatro diferentes estirpes de
Escherichia coli O157:H7 inoculadas em diferentes amostras de carne moída crua. Os
resultados mostraram que o pó da casca de maçã foi capaz de reduzir os valores de resistência
térmica (valor D) do micro-organismo, o que demonstra o potencial antimicrobiano desse
material (JUNEJA et al., 2009).
O conteúdo de fenólicos totais, atividade antioxidante e antimicrobiana de resíduo da
produção de suco de camu-camu foi avaliada com a finalidade de esclarecer seu potencial
funcional. O conteúdo total de fenólicos dos extratos da semente de camu-camu mostrou-se
três vezes maior do que o obtido em frutos da acerola, sendo considerado o mais potente
dentre as fontes residuais da produção de alimentos incluídos no estudo. Boa atividade
antimicrobiana foi observada contra S. aureus, embora mais estudos sejam necessários para
esclarecer os mecanismos antimicrobianos desses extratos a nível molecular (MYODA et al.,
2010).
DU et al. (2011) avaliaram a atividade antimicrobiana dos polifenóis contidos em filmes
comestíveis feitos de casca de maçãs contra a ação de Listeria monocytogenes, Escherichia
coli O157:H7 e Salmonella enterica. Os filmes comestíveis apresentaram atividade
antimicrobiana eficaz contra L. monicytogenes, no entanto, não mostraram qualquer efeito
antimicrobiano contra E. coli O157:H7 e S. enterica.
A polpa de camu-camu, desidratada por liofilização e em leito de jorro, foi testada em
relação a sua ação contra diferentes micro-organismos (Staphylococcus aureus ATCC 29213,
Escherichia coli ATCC 8739, Enterobacter aerogenes ATCC 13048, Listeria monocytogenes
ATCC 7644, Salmonella typhimurium ATCC 14028 e Salmonella enteritidis ATCC 13076),
mas apenas o S. aureus foi inibido pelos extratos de camu-camu. A concentração inibitória

Juliana Chrís Silva de Azevêdo – Tese de Doutorado – UFRN - PPGEQ

39
Capítulo 3: Caracterização físico-química, perfil fenólico e estudo in vitro da funcionalidade do resíduo fresco e
desidratado de camu-camu

mínima (CIM) foi de 0,08 mg/ mL para os pós obtidos a temperatura de 60ºC e sem o uso de
adjuvante. Os valores de CIM foram mais elevados nas amostras com maltodextrina (ME)
obtidas a temperaturas mais altas (95 e 110ºC) e variaram de 0,16 a 0,31 mg/ mL. Os pós de
camu-camu foram mais ativos contra S. aureus do que o controle ampicilina (CIM = 0,26 mg/
mL), o que demonstra mais um atributo funcional importante desse tipo de produto (FUJITA
et al., 2013).

3.2.3 Inibição enzimática
Há estudos que evidenciam a interferência direta dos compostos fenólicos sobre a
atividade de determinadas enzimas. Uma dessas abordagens avalia a inibição das enzimas
alfa-amilase e alfa-glicosidase como uma estratégia eficaz para o gerenciamento dos estágios
iniciais da diabetes tipo 2 (DJERIDANE et al., 2013). A alfa-amilase pancreática hidrolisa
polissacarídeos complexos a oligossacarídeos, os quais são posteriormente hidrolisados a
dissacarídeos e monossacarídeos. Por fim, a glicose, pela ação da alfa-glicosidase intestinal, é
absorvida pelo epitélio intestinal e entra na circulação sanguínea. Assim, os inibidores de alfaamilase e alfa-glicosidase podem ajudar a reduzir a hiperglicemia pós-prandial através da
inibição parcial da hidrólise enzimática de hidratos de carbono complexos, e dessa forma,
retardar a absorção de glicose na corrente sanguínea (TONG et al., 2014; BABU, LIU e
GILBERT, 2013; SHOBANA, SREERAMA e MALLESHI, 2009).
As antocianinas, em particular, demonstram ser eficientes antienzimáticos, pois
exercem efeitos múltiplos e simultâneos sobre as enzimas-chave envolvidas no gerenciamento
da diabetes tipo 2. Dessa forma, estudos com diferentes linhagens celulares, modelos animais
e ensaios clínicos em seres humanos sugerem que as antocianinas possuem propriedades
antidiabéticas. Os dados publicados sugerem também, que as antocianinas são capazes de
diminuir a glicose no sangue melhorando a resistência à insulina, protegem as células β,
aumentam a secreção de insulina e reduzem a digestão dos açúcares no intestino delgado.
Todos esses mecanismos de ação estão vinculados a suas reconhecidas propriedades
antioxidantes (SANCHO e PASTORE, 2011).
CORREIA et al. (2012) investigaram a inibição das enzimas alfa-amilase e alfaglicosidase em diferentes resíduos de frutas tropicais desidratadas. Todos os pós mostraram
atividade inibitória, mas as mais potentes inibições da alfa-amilase foram observadas para
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acerola e pitanga. Os resultados revelaram que um maior teor de fenólicos totais não resulta
necessariamente em maior inibição enzimática, tendo em vista que essa capacidade está
relacionada a compostos específicos. Nesse estudo, os candidatos preferenciais para a gestão
dietética de hiperglicemia ligada ao diabetes tipo 2 foram os pós de umbu-cajá e jambolão,
que apresentaram a desejada associação de moderada a baixa inibição contra a alfa-amilase
aliada a elevada inibição contra a alfa-glicosidase.
TONG et al. (2014) estudaram a inibição enzimática do amido por taninos
hidrolisáveis isolados de jambolão (Eugenia jambolana). Esses compostos bioativos
demonstraram atividade inibitória dependente da dose contra a alfa-amilase (IC50 = 1,1 μg/
mL), que foi significativamente mais forte do que a acarbose (IC 50 = 19,0 μg/ mL), inibidor
sintético utilizado como controle no estudo. A incorporação de 0,125 mg/ mL desses taninos
em farinha de trigo demonstrou ser eficaz em retardar moderadamente a digestão enzimática
do amido in vitro, com uma inibição mais acentuada na ausência de proteínas na matriz
alimentar.
PRADEEP e SREERAMA (2015), por sua vez, investigaram o impacto do
processamento térmico em grãos de milheto (Poaceae) sobre a ação antienzimática de seus
constituintes fenólicos (ácido vanílico, ferúlico e caempferol). Todos os extratos investigados
mostraram inibição mais potente contra a alfa-glicosidase (IC50 = 19,21 μg/ mL) do que a alfaamilase (IC50 = 32,59 μg/ mL). Grãos de milheto germinados apresentaram maior índice
fenólico e também maior atividade inibitória quando comparados a grãos crus, cozidos no
vapor ou micro-ondas. Isso sugere que, nesse caso específico, os constituintes fenólicos
presentes em grãos de milheto desempenhem papel-chave na inibição da alfa-amilase e alfaglicosidase e, portanto, proporcionam efeito benéfico contra o diabetes por melhorar a
resposta glicêmica pós-prandial.

3.3 Metodologia
3.3.1 Grupos experimentais estudados
Dando continuidade aos estudos de secagem e avaliação dos produtos finais, os grupos
selecionados no Capítulo 2 obtidos por secagem convectiva (SC50 - temperatura de secagem
50ºC e velocidade do ar 4 m/ s; SC80 - temperatura de secagem 80ºC e velocidade do ar 6 m/
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s) foram investigados quanto a funcionalidade in vitro. Além dessas, as amostras obtidas por
liofilização (RL) e o resíduo fresco (RF) também foram avaliadas e comparadas entre si.

3.3.2 Composição físico-química, solubilidade e higroscopicidade
3.3.2.1 pH
O pH foi determinado conforme a metodologia nº. 017/IV (IAL, 2008), utilizando-se
potenciômetro digital (modelo pH 2600, Instrutherm, Brasil) previamente calibrado com
tampões pH 4,0 e 7,0. O pH foi determinado diretamente dos extratos aquosos confeccionados
(Capítulo 2, item 2.6.3.2).

3.3.2.2 Atividade de água
A atividade de água (Aw) foi determinada em Analisador de Atividade de Água S3TE
(Aqualab, EUA) utilizando-se cubetas plásticas apropriadas. A determinação da umidade
relativa de equilíbrio foi identificada quando transcorrido o tempo necessário para a
estabilização da umidade.

3.3.2.3 Umidade
A umidade do material foi quantificada utilizando-se balança de determinação rápida
(modelo Moisture Analyzer LJ16, Mettler Toledo, Brasil). Para isso, antes de iniciar o
processo da secagem, 5 g do resíduo fresco foi transferida para bandeja de alumínio
previamente tarada. Da mesma maneira, ao término de cada ensaio de secagem, o resíduo
desidratado foi avaliado quanto ao teor de umidade final, utilizando-se amostras de 1 g,
conforme Equação 3.1:
(𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)−(𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)

𝑈𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (%) = [

(𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)

] 𝑥100

(3.1)

3.3.2.4 Solubilidade
A solubilidade foi determinada de acordo com o método descrito por EASTMAN e
MOORE (1984) e modificado por CANO-CHAUCA et al.(2005). Foi adicionado 1 g da
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amostra a 100 mL de água destilada sob agitação de 2500 rpm, durante 5 minutos. A solução,
em seguida, foi transferida para tubos Falcon e centrifugada a 2600 rpm por 5 minutos. Uma
alíquota do sobrenadante (20 mL) foi transferida para pesa-filtro, previamente pesado e
submetido à secagem em estufa a 70ºC. O percentual de solubilidade foi calculado a partir da
diferença entre o peso final e o inicial do material no pesa-filtro.

3.3.2.5 Higroscopicidade
A higroscopicidade foi determinada de acordo com o método proposto por TONON et
al. (2009) com algumas modificações. Para isso, 1 g de cada amostra foi colocado em estufa a
25ºC, na presença de recipiente contendo solução saturada de NaCl (75,29%). Passada uma
semana, as amostras foram pesadas e a higroscopicidade foi expressa em base seca como g de
umidade adsorvido por 100 g de sólidos secos (g/ 100 g).

3.3.2.6 Açúcares redutores totais
Os açúcares redutores totais foram dosados pelo método DNS (ácido 3,5dinitrosalicílico) baseado na redução do ácido 3,5-dinitrosalicílico a ácido 3-amino-5nitrosalícilico, concomitantemente com a oxidação do grupo aldeído do açúcar a grupo
carboxílico, segundo metodologia adaptada a partir de MILLER (1959). Para isso, amostras
de 1 g do material, 20 mL de água destilada e 1 mL de ácido clorídrico (HCl) foram
transferidas para balão volumétrico de 250 mL e submetidos a banho-maria com faixa de
temperatura 65-70ºC, durante 10 minutos. Na sequência, a solução foi resfriada em banho de
gelo e a absorbância foi lida no comprimento de onda de 600 nm. Os resultados foram
expressos a partir da curva padrão preparada com diferentes concentrações de glicose e
frutose 1% (p/ v).

3.3.2.7 Gordura
A gordura foi dosada de acordo com o método Soxhlet (032/IV, IAL, 2008). Foi
pesado 2 g da amostra em papel de filtro, preso com fio de lã previamente desengordurado e
transferido para o aparelho extrator tipo Soxhlet. O extrator foi acoplado a balão de fundo
chato previamente tarado a 105ºC. Éter de petróleo foi adicionado e adaptado a um
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refrigerador de bolas. A extração contínua, mantida sob aquecimento em chapa elétrica, deuse por 1,6 horas (duas a três gotas por segundo). O papel de filtro foi retirado do extrator, o
éter destilado e o balão com o resíduo extraído foi transferido para estufa a 105ºC, durante
cerca de uma hora. O resíduo após extração foi acondicionado em dessecador de vidro para
resfriamento até temperatura ambiente. Assim, seguiu-se a pesagem e repetição de
aquecimento por 30 minutos na estufa e resfriamento até peso constante (máximo de 2 h). O
cálculo foi feito pela razão entre o número de gramas de lipídios e número de gramas da
amostra inicial multiplicado por 100.

3.3.2.8 Proteínas
O teor de proteínas foi determinado pelo método de Kjeldahl de acordo com SILVA
(2002). Amostras de 200 mg, de cada grupo avaliado, foram digeridas em ácido sulfúrico 0,02
N (H2SO4) e destiladas utilizando hidróxido de sódio 40% (NaOH), em bloco digestor de
nitrogênio CT 351/352 (Tecnal, Brasil). Por fim, foi feita a titulação com metaborato de
amônio (NH4H2BO3) e ácido clorídrico 0,01 N (HCl). O teor de nitrogênio foi calculado e
convertido em teor de proteína utilizando-se o fator 6,25. A umidade foi quantificada em
balança de determinação rápida (modelo Moisture Analyzer LJ16, Mettler Toledo, Brasil),
conforme metodologia descrita por BRASIL (2005).

3.3.3 Medida da cor superficial
As medidas de cor do resíduo de camu-camu fresco e seco foram realizadas usando
colorímetro Color Quest XE (HunterLab, ColorQuestXE, Reston, EUA), Figura 3.2. A cor
foi expressa em unidades de Hunter Lab L*, a* e b*. Além disso, o índice de escurecimento
(BI) (MASKAN, 2001) e a diferença total de cor (E) foram calculados usando as Equações
3.2 a 3.6, em que L0*, a0*, b0* são os valores do controle para resíduo fresco antes da
secagem. E indica a magnitude da diferença de cor entre as amostras frescas e secas e podem
ser analiticamente classificados como muito diferente (E > 3), diferente (1,5 < E < 3) e
pouco diferente (E < 1,5) (PATRAS et al., 2011).
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Figura 3.2: Colorímetro. Fonte: Arquivo pessoal, 2012.
H = arctan (a*/ b*)

(3.2)

C = (a*2 – b*2)1/2

(3.3)

BI = 100 x [(100-0.31)/0.17]

(3.4)

Onde, X = (a* + 1.75L*)/(5.645L*+a*-3.012b*)

(3.5)

E = [(L0* - L*)2+ (a0* - a*)2 + (b0* - b*)2]1/2

(3.6)

3.3.4 Determinação do teor de ácido ascórbico e ácido dehidroascórbico por
cromatografia líquida (HPLC)
Os ácidos ascórbico e dehidroascórbico foram determinados de acordo com
procedimento descrito por PASTERNAK, POTTERS e CAUBERGS (2005). Amostras de 0,4
g e 400 mL de (3% w / v) foram agitadas e centrifugadas a 7168 g-força durante 20 min. O
sobrenadante foi filtrado em uma membrana de 0,45 Millipore® e diluído com ácido metafosfórico para a análise do ácido ascórbico redutor. Ácido ascórbico total foi estimado após a
redução de ácido dehidroascórbico (DHA) com 0,5 mM ditiotreitol. O teor de ácido
dehidroascórbico foi calculado pela diferença entre o ácido ascórbico total e o reduzido. As
amostras foram analisadas por HPLC de fase reversa, série HP 1100 da Agilent (HewlettPackard, Palo Alto, CA, EUA) com amostrador automático e bomba quaternária acoplada a
detector de arranjo de diodos. A coluna utilizada foi de 3,6 × 150 mm de Nucleosil 100C18, e
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a eluição (caudal de 0,8 mL/ min) foi realizado em condições isocráticas com tampão de 2
mM de cloreto de potássio (pH 2,5), monitorizada a 254 nm. Os resultados foram expressos
como g de ácido ascórbico e ácido dehidroascórbico por 100 g em base seca (BS).
3.3.4.1 Compostos fenólicos totais
O teor de fenólicos totais foi calculado de acordo com FUJITA et al (2013), através da
subtração do conteúdo de ácido ascórbico do valor obtido para CRF (capacidade redutora de
Folin-Ciocalteau, capítulo 2, item 2.6.3.2.2), utilizando-se uma curva padrão do ácido
ascórbico.

3.3.5 Antocianinas totais – Método do pH-diferencial
Seguindo o método de GIUSTI e WROLSTAD (2001) as amostras selecionadas foram
diluídas, tanto em tampão cloreto pH = 1,0, quanto em tampão acetato pH = 4,5, de acordo
com o valor do fator de diluição previamente calculado. Assim, foram adicionados 1,8 mL de
cada tampão a 0,2 mL de extrato, homogeneizados em agitador vórtex e deixados em
equilíbrio a temperatura ambiente e na ausência de luz por 30 minutos. Terminado esse
período a absorbância foi medida no comprimento de onda de 510 nm e a 700 nm (para
corrigir o espalhamento de luz produzido por uma possível turbidez da amostra). Foi utilizada
H2O destilada como branco e as medidas foram feitas em triplicatas para cada amostra.
A absorbância resultante (A) foi determinada pela Equação 3.7 a partir das leituras
das soluções obtidas.
𝐴 = (𝐴510 − 𝐴700 )𝑝𝐻1,0 – (𝐴510 − 𝐴700 )𝑝𝐻4,5

(3.7)

O cálculo da concentração das antocianinas nos extratos foi feita de acordo com a
Equação 3.8 abaixo:
𝐶=

(𝐴×𝐹𝐷×𝑀𝑀×1000)
(𝜀×𝑏)

(3.8)

Onde: C  é a concentração de antocianinas em mg/ L;
A  é a absorbância calculada pela equação 2;
MM  é a massa molar do padrão em g/ mol;
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ε  é o coeficiente de absortividade molar do padrão;
b  é o caminho óptico (espessura da cubeta utilizada para leitura no
espectrofotômetro).
Sendo a diferença dos valores de absortividade molar em pH = 1,0 e pH = 4,5
diretamente proporcional a concentração de antocianinas, com o cálculo baseado na cianidina3-glicosídeo, com massa molecular (MM) de 449,2 g/ mol e coeficiente de absortividade
molar (ε) de 26.900 (LEE, DURST e WROLSTAD, 2005).

3.3.6

Proantocianidinas – Método do n-butanol
A determinação do teor de proantocianidinas foi feito pelo método de PORTER,

HRSTICH e CHAN (1986). Inicialmente foi preparada a solução n-butanol, que consiste da
adição de 500 mL de n-butano-HCl na proporção 3:2 (v:v) a 77 mg de FeSO4.7H2O. Para isso,
250 µL dos extratos aquosos foi adicionado a 2,5 mL da solução do n-butanol inicialmente
preparada. A amostra foi levada a banho-maria a 95°C durante o período de 15 minutos e em
seguida foram feitas as leituras espectrofotométricas no comprimento de onda de 540 nm. O
branco consistiu de solução de metanol acidificado (MeOH-HCl 1%).

3.3.7 Determinação de flavonóides e ácido elágico livre por cromatografia
líquida (HPLC)
A identificação e quantificação de flavonóides e ácido elágico livre foi feita de acordo
com ARABBI, GENOVESE e LAJOLO (2004). Os extratos foram preparados pela
homogeneização de 0,5 g de amostra e 200 mL de água destilada. Os extratos foram filtrados
utilizando-se papel de filtro Whatman nº 6. Para concentração dos extratos foi utilizado rotaevaporador (Rotavapor® R-215, Büchi), em temperatura de banho de 72°C até total
evaporação da água. Os extratos concentrados foram ressuspensos em 10 mL de água
destilada e uma alíquota de 4 mL passada em coluna de 1 g de C18 e poliamida (CC6,
Macherey-Nagel), preparada em seringa própria de 6 mL (HPLC Technology, Reino Unido).
As colunas foram pré-condicionadas pela passagem de 20 mL de metanol e 60 mL de água
destilada. Após a passagem dos extratos aquosos, as colunas foram lavadas com 20 mL de
água e a eluição dos flavonóides foi feita com 50 mL de metanol seguido de 50 mL
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metanol:amônia (99,5:0,5), ocorrendo a eluição do ácido nesta última. Foi utilizado manifold
Visiprep 24DL (Supelco, Bellefonte, EUA). Após a secagem completa por rotaevaporação, as
amostras foram submetidas à hidrólise, segundo MARKHAM (1982), com 5 mL HCl
2N:MeOH (1:1) a 100°C por uma hora, o material foi novamente seco em rota-evaporador,
ressuspendido em 1mL metanol grau HPLC e filtrado com filtros de polietileno com
membrana PTFE (Millipore Ltda., Bedford, EUA) de 0.22 µ. A identificação e quantificação
de flavonóides e do ácido elágico e derivados foram realizadas em coluna Prodigy 5 µ ODS
(3) 250 x 4.60 mm (Phenomenex Ltda, Reino Unido). Foi utilizado gradiente de solventes
constituído por solução A: água: tetrahidrofurano: ácido trifluoroacétido 98:2:0.1 e solução B:
acetonitrila, na proporção de 17% de B por 2 minutos aumentando para 25% B após mais 8
minutos e 50% B após mais 5 minutos. Para limpeza da coluna, a concentração foi aumentada
então para 100% B e a seguir re-equilibrada nas condições iniciais por 10 minutos. O
cromatógrafo líquido utilizado foi o sistema Hewlett-Packard 1100, constituído por injetor
automático de amostras, bomba quaternária e detector de arranjo de diodo (DAD),
controlados pelo software ChemStation (Hewlett-Packard, EUA). As amostras foram
injetadas em duplicata e os compostos fenólicos foram identificados através da comparação
do tempo de retenção e espectro com padrões de fenólicos (catequina, epicatequina, orientina,
homorientina, vitexina, isovitexina, rutina, quercetina, miricetina, caempferol, scutelarina,
cianidina, ácido protocatequínico, cafeico, elágico e siringíco). As curvas de calibração foram
feitas com os compostos acima no mesmo método usado para a análise das amostras. A
quantificação foi baseada em calibração externa, e os padrões foram obtidos da Sigma
Chemicals Co. (St. Louis, EUA) e da Extrasynthèse (Genay, França).

3.4

Estudo da funcionalidade in vitro do resíduo de camu-camu

desidratado
3.4.1 Análise da capacidade antioxidante (DPPH)
A capacidade antioxidante foi avaliada utilizando o método do sequestro de radicais
livres do DPPH (2,2 difenil-1-picrilhidrazil), descrito por DUARTE-ALMEIDA et al. (2006).
Para isso, foi preparada solução metanólica de DPPH a 40 mg/ mL, de forma a apresentar
absorbância em 517 nm entre 0,6 e 0,7. As determinações foram realizadas adicionando-se em
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cada cavidade da microplaca 100 μL da solução de DPPH e 20 μL dos extratos obtidos das
amostras, adequadamente diluídos, quando necessário. As leituras das absorbâncias foram
realizadas após 25 minutos de reação em espectrofotômetro de microplaca com incubação a
25°C. As análises foram realizadas em octuplicatas. Foi construída curva padrão mediante
leitura de soluções de Trolox em diferentes concentrações (20 μL a 2500 μL), as quais foram
analisadas em condições similares as amostras. A amostra controle foi formada por 100 μL da
solução de DPPH e 20 μL de metanol.

3.4.2 Atividade antimicrobiana e determinação da Concentração Inibitória
Mínima (CIM)
A atividade antimicrobiana foi testada de acordo com FUJITA et al. (2013).
Inicialmente, os extratos aquosos foram usados para a preparação de duas frações ricas em
polifenóis: fração polifenólica 1 (PP1), obtido a partir de poliamida CC6 (Macherey-Nagel,
Duren, Alemanha) e a fração polifenólica 2 (PP2), preparada em coluna de extração em fase
sólida C18 (SPE, Macherey-Nagel, Duren, Alemanha) e dimensões da coluna de 1 g/ 6 mL. A
atividade antimicrobiana dos extratos de camu-camu foi testado para Staphylococcus aureus
(ATCC 29213), Escherichia coli (ATCC 8739), Enterobacter aerogenes (ATCC 13048),
Listeria monocytogenes (ATCC 7644), Salmonella typhimurium (ATCC 14028) e Salmonella
enteritidis (ATCC 13076) de acordo com o método Clinical and Standards Laboratory
(CLSI, 2009). As culturas foram cultivadas em ágar tríptico de soja (Oxoid, Basingstoke, UK)
durante 18-24 h a 35ºC. As colônias foram suspensas em solução salina estéril (0,85%) para
atingir turbidez correspondente a 0,5 da escala McFarland (10 8 UFC/ mL). As suspensões
foram aplicadas à superfície de placas de agar Muller-Hinton (Oxoid, Basingstoke, UK).
Poços de 13 mm foram perfurados e preenchidos com 100 μL dos extratos e incubadas a 37ºC
durante 24 h. Os diâmetros das zonas de inibição foram medidos utilizando paquímetro e os
resultados foram avaliados de acordo com a seguinte escala: < 9 mm, inativo; 10-12 mm,
parcialmente ativo; 13-18 mm, ativo; > 19 mm, muito ativo (para disco de 6 mm).
A concentração mínima de agente antimicrobiano (CIM) capaz de inibir
completamente o crescimento do organismo-teste foi determinada utilizando o método de
microdiluição (CSLI, 2010), a partir da incubação das microplacas a 37°C durante 24 h. A
ampicilina foi usada como controle positivo.
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3.4.3 Inibição da atividade das enzimas alfa-amilase e alfa-glicosidase
A atividade inibitória da alfa-amilase foi determinada pelo método cromogênico
descrito por ALI, HOUGHTON e SOUMYANATH (2006). A amilase pancreática (CE
3.2.1.1, do tipo VI) foi dissolvida em água destilada gelada para gerar concentração de 4 U/
mL de solução. Fécula de batata (0,5% p/v) em 20 mM do tampão fosfato (pH 6,9) contendo
6,7 mM de cloreto de sódio foi utilizado como substrato. Alíquotas de extrato da amostra
foram homogenizadas com 200 μL com água destilada e adicionou-se 400 μL de mistura de
amido em um tubo com tampa de plástico. A reação foi iniciada pela adição de 200 mL da
solução enzimática. Os tubos foram incubados a 25°C por um total de 3 min, com intervalos a
partir da adição da enzima (1, 2 e 3 minutos). Feito isso, 200 μL foram removidos e
adicionados em tubos separados contendo 100 μL de DNS solução reagente e colocado em
um banho-maria a 85°C. Após 15 minutos, a mistura foi diluída com 900 μL de água destilada
e removida do banho-maria. A atividade da alfa-amilase foi determinada medindo a
absorbância a 540 nm. A absorbância (A) devido a maltose gerada foi calculada de acordo
com a Equação 3.9. E a porcentagem de inibição foi calculada com a Equação 3.10.
𝐴540 (𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒) = 𝐴540𝑛𝑚 (𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎)− 𝐴540𝑛𝑚 (𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜)
𝐼𝑛𝑖𝑏𝑖çã𝑜 (%) = [(

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒− 𝐴𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎− 𝐴𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜
𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒

)] × 100

(3.9)
(3.10)

Os testes da enzima alfa-glicosidase foram realizados de acordo com PINTO, LAJOLO
e GENOVESE (2008). A mistura enzimática de fitoquímicos foi preparada com 10 mM (pH
6,3) de tampão fosfato adicionados a um volume de extrato fenólicos equivalente a 400 mg de
compostos fenólicos totais e incubados a temperatura ambiente, com agitação por 1 hora. Para
a caracterização da inibição da enzima, 0,25 mM p-nitrofenil-glicopiranosódico foi
combinado com a mistura enzimática e incubado por 30 minutos em banho-maria a 37°C. A
reação foi então interrompida pela adição de carbonato de sódio e a absorbância medida a 405
nm. Os dados foram expressos em porcentagem de inibição de acordo com a Equação 3.11.
%Inibição = (

∆A405controle -∆A405extrato
∆A405controle

) × 100

(3.11)
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3.5 Resultados e discussão
3.5.1 Caracterização físico-química
Na Tabela 3.1 estão os resultados obtidos para a caracterização físico-química dos
grupos experimentais avaliados, constituídos pelo resíduo de camu-camu fresco (RF), resíduo
liofilizado (RL) e os dois grupos selecionados (SC50 e SC80) obtidos por secagem
convectiva. Foi observado pH ácido (< 4,5) para todos os grupos experimentais avaliados. Os
resíduos desidratados apresentaram pH inferior (p < 0,05) quando comparados ao resíduo
fresco. Como comentado, a elevada acidez do camu-camu faz com que o fruto in natura e sua
polpa integral não sejam bem aceitos para consumo. O fato dos resíduos desidratados obtidos
possuírem pH mais elevado (menor acidez) agrega valor ao mesmo, favorecendo a sua
aceitação pelo consumidor.
Tabela 3.1: Caracterização físico-química do resíduo de camu-camu fresco (RF), liofilizado
(RL) e desidratado por secagem convectiva (SC50 e SC80).
RF

RL

SC50

SC80

pH

4,23 ±0,03a

3,34 ±0,03b

3,27 ±0,01b

3,78 ±0,05b

Atividade de água

0,993 ±0,00a

0,091 ±0,02d

0,268 ±0,01b

0,183 ±0,01c

Umidade, %

86,02 ±2,76a

5,90 ±0,12b

5,87 ±1,23b

5,95 ±0,99b

Solubilidade, %

3,50 ±0,01b

13,30 ±0,01a

12,00 ±0,00a

14,20 ±0,004a

65,74 ±0,22 b

90,41 ±0,08a

92,86 ±0,55a

90,52 ±0,07a

18,56 ±0,58a

5,40 ±0,00c

7,90 ±0,30b

5,29 ±0,20c

Gordura, g/ 100g BS

8,59 ±0,23a

3,70 ±0,13b

3,37 ±0,31b

3,73 ±0,18b

Proteína, g/ 100g BS

5,64 ±0,27a

5,58 ±0,01a

5,53 ±0,27a

5,27 ±0,25a

Higroscopicidade,
g/ 100g
Açúcares redutores
totais,
g/ 100 g BS

Resultados estão expressos em média (± DP), N = 9. As letras distintas, na mesma linha, diferem
significativamente pelo Teste de Tukey (p < 0,05). SC50: desidratado por convecção a 50ºC e 4 m/ s;
SC80: desidratado por convecção a 80ºC e 6 m/ s.
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Os valores encontrados são superiores ao pH das polpas do camu-camu avaliadas por
MAEDA et al. (2006) e AKTER et al. (2011), os quais foram de 2,64 e 2,44, respectivamente.
Os resultados de pH foram próximos ao pó do resíduo de abacaxi (3,66) e polpas de acerola e
mirtilo (média de 3,23) (COSTA et al., 2007; MERCALI et al., 2011). Pimentas vermelhas
(4,96) e açaí (5,18), por outro lado, tem pH superior (VEGA-GALVEZ et al., 2009; TONON,
BRABET e HUBINGER, 2009).
Os resultados de atividade de água de todos os grupos diferem significativamente
entre si (p < 0,05), sendo que o resíduo liofilizado alcançou o menor valor entre os grupos
estudados (p < 0,05). Como esperado, a Aw dos resíduos desidratados (SC50, SC80 e RL) são
baixas, colocando essas amostras em uma zona de menor tendência à deterioração enzimática
e microbiológica (BONAZZI e DUMOULIN, 2011). Da mesma forma, a secagem promoveu
significante diminuição do teor de água nos resíduos desidratados (p < 0,05), mas a umidade
dentre os resíduos secos não divergiu entre os mesmos (p > 0,05).
Solubilidade em solução aquosa é definida como sendo a habilidade de manter
mistura homogênea em água (ORDÓNEZ et al., 2005). Essa propriedade é importante para
ingredientes alimentícios desidratados a serem agregados a outras matrizes alimentares, como
no caso dos pós de fruta. A solubilidade dos grupos desidratados (RL, SC50 e SC80) foi
quatro vezes superior quando comparado ao resíduo fresco. No entanto, mostra-se baixa
quando comparada a pó de manga obtido por spray-drying e com adição de amido modificado
(31%) (CANO-CHAUCA et al., 2005). No presente estudo, não foram utilizados
coadjuvantes, os quais podem aumentar a solubilidade dos produtos obtidos.
Na secagem em spray de suco de romã (Punica Granatum L.) foram testados
diferentes coadjuvantes de secagem: maltodextrina, goma arábica e cera de amido, todas
tratadas com diferentes concentrações de celulose. O estudo concluiu que a utilização de
goma arábica como coadjuvante levou a melhores propriedades físicas, tais como rendimento,
densidade e solubilidade (YOUSEFI, EMAM-DJOMEH e MOUSAVI, 2011).
Os produtos desidratados apresentaram elevada higroscopicidade. Os valores
observados foram superiores, por exemplo, aos pós de Amarantuhus (pigmentos do tipo
betacianina) obtidos por secagem em spray com maltodextrina (média de 47,5 g/ 100 g), mas
inferior a esses mesmos pigmentos secos por liofilização (118,3 g/ 100 g; CAI e CORKE,
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2000). Os valores mostrados aqui também foram mais elevados que o pó de pigmentos
antociânicos obtidos a partir da cenoura preta (77,6 g/ 100g; ERSUS e YURDAGEL, 2007).
RODRIGUES et al. (2001) e MAEDA et al. (2006) encontraram teores de açúcares
redutores totais de 4,7 g/ 100g e 4,47 g/ 100g em polpa do camu-camu. Quando convertido
em massa seca, esse valor é superior ao mostrado para a amostra RF, diferença justificada
pela ausência de polpa no resíduo, a qual possui maior teor de açúcares redutores totais. O
grupo RF apresentou teor de açúcares redutores totais expressos em massa seca superior (p <
0,05) aos resíduos desidratados.
O teor de gordura de RF diferiu significativamente do resíduo desidratado, seja por
convecção ou liofilização, o que pode ser resultado da degradação lipídica provocada pela
secagem. O conteúdo proteico não diferiu significativamente entre as amostras analisadas (p <
0,05) e mostrou-se superior ao pó de açaí (1,43%; COSTA et al., 2007), ao pó da casca de
abacaxi (3,27%) e também do bagaço de abacaxi (3,18%; TONON, BRABET e HUBINGER,
2008).

3.5.2 Mudanças na cor
Na Tabela 3.2 estão apresentados os resultados dos parâmetros de cor obtidos a partir
do resíduo fresco e dos dois processos de secagem empregados (Figura 3.3). Observa-se que
os valores de L* para SC50, SC80 e RL apresentaram aumento em relação ao resíduo fresco
(p < 0,05). O resíduo industrial de camu-camu avaliado no presente estudo é o resultado do
processo industrial de obtenção da polpa de camu-camu e, visualmente foi possível perceber
que o mesmo apresentava-se opaco e sem brilho quando triturado. Acredita-se que os
tratamentos de secagem aplicados foram responsáveis pelo aumento da luminosidade nos
produtos finais obtidos e o consequente aumento dos valores de L* observados.
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Tabela 3.2: Parâmetros da cor instrumental do resíduo de camu-camu fresco (RF), liofilizado
(FL) e desidratado por secagem convectiva (SC50 e SC80).
Parâmetros

RF

RL

SC50

SC80

L*

51,82 ±0,30d

70,26 ±0,22a

65,26 ±1,05b

58,96 ±1,10c

a*

5,49 ±0,07c

2,96 ±0,02d

6,33 ±0,32b

7,63 ±0,40a

b*

26,32 ±0,19a

23,42 ±0,17c

25,25 ±0,21b

26,09 ±0,16a

178,63 ±0,003a

88,56 ±0,001b

88,67 ±0,01b

88,71 ±0,01b

22,75 ±0,18b

23,61 ±0,17b

26,03 ±0,19a

27,19 ±0,25a

ΔE

ND

18,63 ±0,21b

21,40 ±1,09a

22,26 ±0,79a

BI

76,28 ±1,15a

42,76 ±0,45d

55,05 ±1,55c

66,59 ±1,87b

ºhue
chroma*

Resultados estão expressos em média (± DP), N = 9. As letras distintas, na mesma linha, diferem
significativamente pelo Teste de Tukey (p < 0,05). ND: não detectado. SC50: desidratado por
convecção a 50ºC e 4 m/ s; SC80: desidratado por convecção a 80ºC e 6 m/ s.

(A)

(B)

(C)

Figura 3.3: Resíduo de camu-camu fresco (A), liofilizado (B) e desidratado por convecção (C)
Fonte: Arquivo pessoal, 2014.

Os valores encontrados para a* e b* apontaram coloração entre vermelho e amarelo,
respectivamente. Os valores mais elevados de b* sugerem maior presença de pigmentos
amarelos, o que coincidiu com o elevado teor de pigmentos carotenóides apresentados no
capítulo 2 (item 2.8). Nas amostras analisadas, foram detectadas apenas pequenas quantidades
de pigmentos vermelhos antociânicos, o que é explicado pelo impacto provocado pelo
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tratamento térmico aplicado. Esses achados estão em concordância com relatos de outros
autores, ao observar o impacto do processamento sobre alimentos (BARREIRO, MILANO e
SANDOVAL, 1997; GARCÍA-VIGUERA et al., 1998; PATRAS et al., 2011).
Os valores do ângulo hue de tonalidade, grandeza responsável por caracterizar a
qualidade da cor em alimentos, das amostras desidratadas por convecção ou liofilização foram
inferiores as amostras de resíduo fresco (p < 0,05). A temperatura de secagem é o principal
responsável pela mudança de cor e quanto mais elevada, maior o impacto causado
(ARABHOSSEINI et al., 2011).
Os valores de chroma expressam a intensidade da cor, ou seja, a saturação em termos
de pigmentos (MENDONÇA, 2003). Quanto maiores forem os valores de chroma, maior é a
intensidade da cor das amostras perceptível a olho nu (PATHARE, OPARA e AL-SAID,
2013). Os resultados experimentais mostraram que as amostras obtidas por secagem
convectiva apresentaram uma coloração mais intensa e diferiram significativamente das
amostras do resíduo fresco e liofilizado (p < 0,05). Esse dado sugere que a temperatura mais
elevada teria causado intensificação da cor do resíduo.
A diferença total de cor funciona como um índice das mudanças colorimétricas gerais
e mede as diferenças entre os valores iniciais de cor e as coordenadas de cores reais. Ela está
relacionada com as modificações nos parâmetros a*, b* e L* (PATHARE, OPARA e ALSAID, 2013). De acordo com a classificação mostrada por ADEKUNTE et al. (2010), as
amostras desidratadas (RL, SC50 e SC80) podem ser classificadas como possuindo cor muito
distinta em relação a amostra original, já que os valores de ΔE foram superiores a 3.
Os valores de BI das amostras desidratadas (RL, SC50 e SC80) foram inferiores ao do
RF e diminuíram (p < 0,05) após a secagem por ambas as técnicas, indicando que o produto
desidratado não apresentou formação expressiva de compostos de escurecimento, como
produtos da reação de Maillard. No entanto, ao compararmos somente os produtos
desidratados (RL, SC50 e SC80) entre si, é possível observar que o grupo SC80 apresentou
maior BI, como provável resultado da temperatura mais elevada empregada na secagem e
consequente escurecimento causado pela degradação de açúcares. Sabe-se que a cor é um
importante atributo de qualidade na indústria de alimentos, que influencia o consumidor na
escolha. A formação moderada de compostos de escurecimento representa um atrativo visual
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positivo apresentado pelo resíduo de camu-camu em ambos os processos de desidratação
empregados.

3.5.3 Compostos bioativos e atividade antioxidante
3.5.3.1 Compostos fenólicos totais
Os resultados de CFT para os grupos experimentais estudados estão apresentados na
Tabela 3.3. O reagente de Folin-Ciocalteau utilizado no método não é específico para
fenólicos. Dessa forma, outros compostos não-fenólicos podem reduzi-lo, como o ácido
ascórbico e sacarídeos (STRATIL, KLEJDUS e KUBÁN, 2007). Devido ao teor elevado de
AA do camu-camu torna necessária a subtração dos valores de ácido ascórbico daqueles
obtidos para compostos fenólicos totais para evitar a superestimação dos mesmos
(OLIVEIRA et al, 2009; GONÇALVES, LAJOLO e GENOVESE, 2010), procedimento
adotado no presente estudo.
Tabela 3.3: Teor de compostos bioativos selecionados e atividade antioxidante medida pelo
método DPPH em resíduo de camu-camu fresco (RF), liofilizado (RL) e desidratado por
convecção (SC50 e SC80).
RF

RL

SC50

SC80

CFT

3738,0 ±20,8a

2160,2 ±54,36b

1843,6 ±1,94b

1349,4±22,15c

AT

4,145±0,247a

1,92 ±0,038b

0,485 ±0,018c

ND

PA

3354,00 ±4,40a

2825,32 ±8,82b

2377,81 ±4,52b

1786,83 ±4,65c

AA

45,823 ±9,16a

1,179 ±0,29b

0,817 ±0,28b

0,507 ±0,11b

DHA

7,270 ±2,26a

0,022 ±0,08b

0,057 ±0,49b

0,063 ±0,10b

DPPH

166,63 ±1,06a

32,43 ±1,55b

34,52 ±0,24b

28,25 ±1,15b

Onde: CFT: Compostos fenólicos totais (mg GAE/ 100 g BS); AT: Antocianinas totais (mg/ 100 g
BS); PA: Proantocianidinas (mg QTE/ 100 g BS); AA: Ácido ascórbico (g/ 100 g BS); DHA: Ácido
dehidroascórbico (g/ 100 g BS); DPPH: atividade sequestradora de radicais DPPH (µmol TE/ g BS).
Os resultados estão expressos em média (± DP), N = 9. As letras distintas, na mesma linha, diferem
significativamente pelo Teste de Tukey (p < 0,05). ND: não detectado. SC50: desidratado por
convecção a 50ºC e 4 m/ s; SC80: desidratado por convecção a 80ºC e 6 m/ s.
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A secagem provocou sensível diminuição do teor fenólico do resíduo de camu-camu,
já que o CFT do resíduo fresco é superior (p < 0,05) a qualquer um dos resíduos desidratados.
A inexistência de diferença significativa entre o resíduo desidratado a 50ºC (SC50) e o
liofilizado sugere que a secagem convectiva a baixa temperatura e a liofilização repercutem
em impacto similar no que diz respeito especificamente ao teor de compostos fenólicos totais.
O grupo

SC80 apresentou menor

concentração final de CFT,

diferindo

significativamente das amostras RF, RL e SC50 (p < 0,05). Esse grupo corresponde a
temperatura mais elevada (80°C) e maior velocidade do ar de secagem (6 m/ s), o que sugere
que essa associação ocasionou maior perda ou maiores transformações dos fenólicos após
secagem (FERREIRA et al., 2002). De maneira similar, MRAD et al. (2011) observaram que
o conteúdo de fenólicos totais de peras desidratadas a variadas temperaturas (30, 40, 50, 60 e
70°C) diminuiu linearmente ao longo da secagem e que o aumento na temperatura resultou
em diminuição mais rápida de CFT.
Os resultados encontrados para o teor fenólico do resíduo de camu-camu são
comparáveis aos resultados mostrados para frutas tropicais nacionais (GONÇALVES,
LAJOLO e GENOVESE, 2010). No referido estudo, ao avaliar frutas nativas brasileiras e
polpas comerciais, o fruto de camu-camu destacou-se por apresentar conteúdo de fenólicos 10
vezes superior aos dois outros frutos com maior teor (tucumã e uxi). Em investigação
realizada sobre o teor fenólico de extratos metanólicos purificados de camu-camu em
diferentes estágios de maturação, foram encontrados valores de 1120, 1420 e 1320 mg GAE/
100g BS para os frutos verdes, verde-avermelhado e vermelho, respectivamente (CHIRINOS
et al., 2010), os quais são inferiores aos mostrados.
Na literatura existem resultados diversos quanto à concentração de compostos
fenólicos de camu-camu e seus derivados submetidos a diferentes procedimentos de extração.
GONÇALVES, LAJOLO e GENOVESE (2010) encontraram 28822 mg CE/ 100 g BS para
frutos de camu-camu extraídos em metanol/ água/ ácido acético, enquanto que
REYNERTSON et al. (2008) apontaram que extratos de pó comercial do fruto extraído em
metanol/ácido fórmico apresentaram 10100 mg GAE/ 100 g BS. A polpa e casca do camucamu submetido à extração em metanol/água apresentaram 11615 mg GAE/ 100 g BS
(RUFINO et al, 2010), ao passo que o resíduo industrial apresentou a concentração média de
115540 mg GAE/ 100 g após extração com MeOH 50% (MYODA et al, 2010). Esses altos
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valores demonstram que o uso de solventes com diferentes polaridades e com maior afinidade
aos CFT é determinante na obtenção de melhores resultados, no entanto, o uso da água como
solvente foi capaz de extrair quantidade satisfatória de fenólicos do resíduo de camu-camu.
Vale salientar que dos resultados citados, apenas GONÇALVES, LAJOLO e GENOVESE
(2010) consideraram a interferência do ácido ascórbico sobre a determinação fenólica,
procedimento que evita a superestimação dos mesmos. Dessa forma, pode-se inferir que além
da natureza do solvente, procedimentos pouco adequados de análise dificultam a comparação
realista de resultados.
Apesar do decréscimo causado pela secagem, os resultados encontrados mostram-se
superiores quando comparado a outras fontes vegetais como sementes de quinoa (28,41 - 1,59
mg GAE/ 100 g BS; MIRANDA et al., 2010) e pimentas vermelhas (≈ 390 mg GAE/ 100 g;
VEGA-GÁLVEZ et al., 2009). Assim, o resíduo desidratado do camu-camu representa um
produto com elevada concentração fenólica final, passível de comercialização em locais onde
não exista a produção ou fácil acesso, o que possibilita também maior volume e período de
oferta do mesmo.
3.5.3.2 Antocianinas totais
Dentre os compostos bioativos avaliados, as antocianinas presentes no resíduo de
camu-camu foram aqueles que sofreram o maior impacto decorrente da secagem. Observa-se
que o resíduo fresco apresenta o maior teor de antocianinas, seguido da amostra RL e das
amostras SC50 e SC80, sendo que estes três grupos diferem entre si (p < 0,05).
ZANATTA et al. (2005) quantificaram e identificaram as antocianinas de extratos
etanólicos acidificados (18:15, v:v) de frutos de camu-camu. Os resultados obtidos para
antocianinas totais da casca do camu-camu apresentaram valor médio de 42,15 mg/ 100 g. A
superioridade encontrada pode ser explicada pelo fato do resíduo avaliado no presente estudo
ser composto predominantemente por sementes, incluindo pequena fração de cascas. O estudo
citado utilizou apenas a casca do fruto, a qual é conhecida por possuir grande concentração de
pigmentos

antociânicos

(BALASUNDRAM,

SUNDRAM

e

SAMMAN,

2006;

MICHODJEHOUN-MESTRES et al., 2009). Há ainda a ação causada durante o
processamento prévio, da estocagem e secagem, o que pode ter causado a diminuição do teor
de antocianinas. As amostras submetidas à secagem convectiva apresentaram valores ainda
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menores, o que demonstra o efeito adverso causado pelas condições de temperatura e
oxidação, típicas da secagem convectiva, sobre as antocianinas. Existem suficiente relatos na
literatura mostrando que as antocianinas são bastante susceptíveis a ação da temperatura, luz e
oxigênio (JACKMAN et al., 1987; FRANCIS, 1989).
RUFINO et al. (2010) avaliaram o teor de antocianinas monoméricas totais em polpa
de frutas tropicais nacionais. O estudo mostrou uma ampla faixa de valores: bacuri (Platonia
insignis) (0,3 mg/ 100 g BU), carnaúba (Copernicia prunifera) (4,1 mg/ 100 g BU), gurguri
(Mouriri guianensis) (3,3 mg/ 100 g BU), mangaba (Hancornia Speciosa) (0,3 mg/ 100 g BU)
e murici (Byrsonima dealbata) (0,4 mg/ 100 g BU). Os resultados mostrados para o resíduo de
camu-camu desidratado estão dentro da faixa de valores mostrada no estudo. Apesar disso, o
resíduo de camu-camu é um co-produto industrial de valor comercial inferior as polpas
analisadas.
3.5.3.3 Proantocianidinas
As proantocianidinas são taninos condensados que, além de influenciar o sabor e
aspecto dos alimentos, possuem efeitos benéficos devido às suas propriedades antioxidantes,
sua capacidade de complexar macromoléculas e íons metálicos (NITAO et al., 2001) e
atividade antimicrobiana (BANSO e ADEYEMO, 2007). Os resultados obtidos no presente
estudo permitem observar que a desidratação promoveu decréscimo da concentração de
proantocianidinas do resíduo de camu-camu, tendo em vista que RF apresenta teor superior às
amostras secas (p < 0,05). O menor valor foi obtido para o SC80, o que pode ser consequência
da maior temperatura utilizada nesse tratamento.
FRACASSETI et al. (2013), ao investigar o resíduo de camu-camu desidratado,
encontraram teor de proantocianidinas de 64,19 mg TE/ 100g BS, o que configura resultado
bem inferior ao encontrado nesta pesquisa. O resíduo de camu-camu é uma potencial fonte de
proantocianidinas, devido a sua elevada quantidade de sementes, as quais são reconhecidas
fontes de taninos condensados (BATTESTIN, MATSUDA e MACEDO, 2004).
CORREIA et al. (2012) observaram valores elevados de proantocianidinas em extratos
metanólicos 70% de resíduos das frutas tropicais acerola (8666 mg QTE/ 100g BS), jambolão
(4693 mg QTE/ 100g BS), pitanga (1187 mg QTE/ 100g BS) e cajá-umbu (1064 mg QTE/
100g BS). Os valores aqui encontrados são inferiores aos da acerola e do jambolão e
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superiores aos da pitanga e do cajá-umbu. Apesar do metanol ser muito eficiente para extrair
proantocianidinas (NITAO et al., 2001), no presente trabalho, foram obtidos extratos ricos de
PA com o uso de água, solvente mais barato e de uso mais conveniente para aplicações em
alimentos.
ABE, LAJOLO e GENOVESE (2012) observaram uma tendência a diminuição nos
valores de proantocianidinas ao longo do amadurecimento e dependendo da parte da fruta,
essa diminuição é ainda mais drástica. Os autores quantificaram os teores em frutos maduros
de jabuticaba (Myrciaria jaboticaba (Vell.) Berg) e obtiveram diferentes valores para polpa
(11,6 g/ kg BS), casca (48 g/ kg BS) e semente (65 g/ kg BS). A diminuição do teor desse
constituinte nos frutos estudados foi associada à perda de adstringência.
3.5.3.4 Ácidos ascórbico e dehidroascórbico
O ácido ascórbico (AA) e sua forma oxidada, o ácido dehidroascórbico (DHA),
possuem atividade vitamínica idêntica, uma vez que o DHA entra na célula por
transportadores facilitadores de glicose (GLUTs - facilitative glucose transporters), sendo em
seguida reduzido e retido intracelularmente como AA (NAIDU, 2003).
O teor de ácido ascórbico da polpa de camu-camu (2,780 g/ 100g), de camu-camu
roxo (2,061 g/ 100 g), de frutos verdes (1,882 g/ 100g) e em frutos maduros (0,397 g/ 100g) já
foi investigado (RODRIGUES et al., 2001; ALVES et al., 2002; RUFINO et al., 2011;
GENOVESE et al., 2008). Esses valores reportados na literatura são próximos aos
encontrados na presente pesquisa, mesmo levando-se em consideração a natural
heterogeneidade dos resíduos agroindustriais e as diferenças do método de análise empregado
em alguns casos.
FRACASSETTI et al. (2013) encontraram maior teor de ácido ascórbico no pó do
resíduo (9,04 g/ 100 g BS) que no pó da polpa do camu-camu (3,51 g/ 100 g BS). Os autores
também encontraram valores de DHA de 0,578 para o resíduo e 0,69 g/ 100 g BS para a polpa,
representando 19,5% da vitamina C (ácido ascórbico + dehidroascórbico) para o pó da polpa e
de 6,4% para o pó do resíduo. Os autores sugerem que uma maior transformação do AA em
DHA acontece como consequência da temperatura durante a secagem da polpa. No entanto,
durante a secagem do resíduo, a maior presença de fenólicos antioxidantes na casca poderia
ter ajudado a prevenir a transformação do ácido ascórbico em ácido dehidroascórbico. Os
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resultados inferiores do presente estudo podem ser justificados por diferenças naturais entre
os dois resíduos, tendo em vista que o resíduo estudado incluiu maior quantidade de sementes
do que de casca. No entanto, o resíduo liofilizado apresentou o maior resultado para AA
obtido dentre os produtos desidratados, confirmando que, para esse particular constituinte, a
ação da temperatura é crucial para sua estabilidade.
3.5.3.5 Capacidade antioxidante
É possível observar que a capacidade antioxidante das amostras desidratadas, seja por
secagem em bandejas ou liofilização, foi significativamente inferior em relação ao resíduo
fresco (p < 0,05). O valor encontrado para o resíduo fresco é similar ao encontrado por
CHIRINOS et al. (2010) em frutos de camu-camu em três diferentes estágio de maturação.
A temperatura e o tempo utilizados na secagem convectiva em bandeja foram
determinantes na diminuição dos diferentes constituintes bioativos e capacidade antioxidante
apresentada pelos mesmos. Sabe-se que uma das principais causas da diminuição da
capacidade antioxidante é a ação da temperatura (MOURE et al., 2001), a qual pode afetar os
compostos bioativos presentes em diferentes fontes vegetais. Além disso, os outros
parâmetros operacionais adotados durante o processamento, solventes empregados para a
produção de extratos e estruturas químicas dos fitoquímicos presentes (GARAU et al., 2007;
MIRANDA et al., 2010) podem repercutir em diferenças na capacidade antioxidante de
alimentos.
Estudo realizado por VILLANUEVA-TIBURCIO et al. (2010) em frutos de camucamu frescos e desidratados mostrou maior atividade antioxidante em extratos aquosos do
fruto seco. A ação antioxidante dos extratos aquosos do resíduo de camu-camu pode ser
creditada a presença de compostos fenólicos, uma vez que tais constituintes são reconhecidos
potentes antioxidantes naturais (BO, HO e AJ, 2012).
3.5.3.6 Flavonóides
Os flavonóides constituem um importante grupo dos compostos fenólicos, muito
estudados por suas atividades funcionais e biológicas (HUBER e RODRIGUEZ-AMAYA,
2008). A Tabela 3.4 apresenta os flavonóides identificados no resíduo de camu-camu fresco e
após a secagem convectiva e por liofilização. Os extratos foram purificados utilizando duas
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fases estacionárias (coluna C18 e poliamida), objetivando determinar qual o método mais
eficiente para separar e analisar os flavonóides existentes nas amostras de resíduo de camucamu. Os resultados apresentados evidenciaram que a purificação em poliamida, de um modo
geral, não é apropriada para as amostras estudadas, já que as mesmas possuem flavonóides
que se ligam irreversivelmente a essa fase estacionária, repercutindo nos menores valores
encontrados para todos os grupos avaliados. A purificação em C18 apresentou eluição mais
eficiente na quantificação da maioria dos flavonóides identificados, de forma que a
concentração dos compostos obtidos foi em torno de duas a três vezes superiores ao
encontrado nas amostras purificadas com poliamida.
Tabela 3.4: Principais flavonóides encontrados em resíduo de camu-camu fresco (RF),
liofilizado (RL) e desidratado por secagem convectiva (SC50 e SC80).
Flavonóides (mg/ 100g BS)
Grupos Ácido elágico

Ácido
siríngico

Quercetina

Miricitina

Catequina

C18
RF

18,89±0,26a

7,00±0,41a

0,89±0,01a

2,09±0,45a

12,36±1,05a

RL

9,60±0,23b

4,14±1,07bc

ND

1,08±0,23b

1,62±0,44b

SC50

5,76±0,68c

3,09±0,04c

0,78±0,09b

0,69±0,38c

1,11±0,38b

SC80

7,64±0,01bc

5,37±0,02b

ND

1,04±0,40b

1,30±0,84b

Poliamida
RF

6,92±0,05a

6,21±0,042a

0,69±0,141a

0,93±0,198

11,69±0,835a

RL

2,22±0,10b

3,07±0,239b

0,38±0,029b

ND

1,42±0,012b

SC50

1,66±0,60c

3,07±0,133b

0,51±0,339a

ND

1,23±0,580b

SC80

2,28±0,27b

3,55±0,036b

0,33±0,071b

ND

1,59±0,341b

Resultados estão expressos em média (± DP), N = 9. As letras distintas, na mesma coluna, diferem
significativamente pelo Teste de Tukey (p < 0,05). ND: não detectado. SC50: desidratado por
convecção a 50ºC e 4 m/ s; SC80 desidratado por convecção a 80ºC e 6 m/ s. C18 e poliamida: colunas
de eluição.
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No resíduo fresco de camu-camu, foram identificados ácido elágico, ácido siríngico,
quercetina, miricitina e catequina. Ao se comparar a concentração dos compostos fenólicos
individuais presente no resíduo fresco com os valores encontrados nas amostras desidratadas,
é possível identificar a redução dos flavonóides ocasionada pela desidratação.
O presente estudo também comprova a presença de ácido siríngico no resíduo de
camu-camu, relato inédito ainda não registrado na literatura. O ácido siríngico é um ácido
fenólico e caracteriza-se por ter um anel benzênico, um grupamento carboxílico e um ou mais
grupamentos de hidroxila e/ou metoxila em sua estrutura química (Figura 3.4), conferindo
propriedades antioxidantes tanto para os alimentos como para o organismo (SOARES, 2002).
Seu efeito hipoglicemiante sugere seu potencial terapêutico para o tratamento de diabetes. Na
avaliação do seu potencial terapêutico, o ácido siríngico foi capaz de restaurar a atividade de
enzimas-chaves envolvidas no metabolismo de hidratos de carbono, resultando em
significativa recuperação de marcadores funcionais hepáticos e renais (SRINIVASAN et al.,
2014).

COOH

OCH 3

H3CO
OH

Figura 3.4: Estrutura química do ácido siríngico.
Fonte: http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sir%C3%ADngico.
GONÇALVES, LAJOLO e GENOVESE (2010) identificaram os flavonóides
quercetina e seus derivados (42 mg/ 100 g BS), além de caempferol (2,1 mg/ 100 g BS),
cianidina (306 mg/ 100 g BS) e ácido elágico (livre, 16 mg/ 100g BS e total, 490 mg/ 100 g
BS) em polpa do camu-camu. Os autores não detectaram catequina em polpa de camu-camu,
mas CHIRINOS et al. (2010) encontraram catequina nos teores de 1,3, 1,7 e 2,2 mg/ 100 g BS
para os frutos do camu-camu verde, verde-avermelhado e vermelho, respectivamente,
indicando aumento do teor de catequina ao longo do amadurecimento do fruto. FRACASSETI
et al. (2013) encontraram teores de miricitina de 0,98 mg/ 100 g em pó da polpa e 5,28
mg/100 g em pó do resíduo de camu-camu.
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Os níveis de ácido elágico livre em alimentos são geralmente baixos, fazendo-se
necessária a hidrólise ácida de extratos de fontes vegetais para liberar quantidades
substanciais do mesmo. Por exemplo, as quantidades de elagitaninos (30 μg/ 100 g) após
hidrólise ácida de extratos de framboesas vermelhas foi aumentada na forma de ácido elágico
(100 μg/ 100 g) (BEATTIE, CROZIER e DUTHIE, 2005). Em contraste com outras frutas
pertencentes a família Myrtaceae, o camu-camu (16 mg/ 100 g BS) apresentou conteúdo de
ácido elágico livre superior ao cambuci (2,5 mg/ 100 g BS), araçá-boi (não detectado) e araçá
(7,4 mg/ 100 g BS). Para outras frutas estudadas como o tucumã, buriti, cupuaçu, tamarindo,
carambola, uxi, entre outras, não foram detectados teores de ácido elágico livre
(GONÇALVES, LAJOLO e GENOVESE, 2010).
3.5.3.7 Atividade antimicrobiana
A descoberta de novos agentes antimicrobianos naturais presentes em alimentos
permite a utilização de compostos de grau alimentício em formulações a serem utilizadas na
indústria de alimentos. Esses agentes antimicrobianos podem ser obtidos a partir de
compostos bioativos como taninos e flavonóides. Há estudos que comprovam a atividade
antimicrobiana em extratos de fontes vegetais com dependência da dose e do tipo de microorganismo empregado (ALABRI et al., 2014).
A atividade antimicrobiana detectada nos extratos do resíduo de camu-camu está
apresentada na Tabela 3.5. Como mostrado no item 3.4.1.7, vários micro-organismos de
importância alimentar foram testados (Staphylococcus aureus (ATCC 29213), Escherichia
coli (ATCC 8739), Enterobacter aerogenes (ATCC 13048), Listeria monocytogenes (ATCC
7644), Salmonella typhimurium (ATCC 14028) e Salmonella enteritidis (ATCC 13076)). Os
extratos

de

camu-camu

apresentaram

atividade

antimicrobiana

apenas

contra

o

Staphyloccocus aureus. O S. aureus é uma bactéria que se apresenta em forma de cocos
Gram-positivos e é um dos micro-organismos patogênicos mais comuns transmitidos através
de alimentos. Sua importância epidemiológica reside em sua alta prevalência e capacidade de
produzir toxinas causadoras de gastrenterites alimentares (CUNHA e CUNHA, 2007).
Os halos de inibição variaram entre 10 mm (parcialmente ativo) a 16 mm (ativo) para
os extratos brutos e purificados em C18 e poliamida. Os extratos purificados por ambos os
métodos de separação (C18 e poliamida) apresentaram inibição semelhante contra S. aureus,
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tendo sido observado concentração inibitória mínima (CIM) idêntica para todos eles. Os
extratos brutos das amostras desidratadas apresentaram CIM inferior aos extratos purificados,
o que pode ser entendido como atividade antimicrobiana mais potente. Uma hipótese para
explicar o observado é que o extrato não purificado apresentaria maior número de compostos
bioativos atuando de maneira sinérgica. Nos extratos purificados, parte desses compostos
seria retida nas colunas de eluição, resultando em CIM superior ao observado nos extratos
brutos.
Tabela 3.5: Atividade antimicrobiana do resíduo de camu-camu fresco (RF), liofilizado (RL)
e desidratado por convecção (SC50 e SC80) contra o patógeno S. aureus.
Bruto
Diâmetros
Extratos

dos halos,
mm

Purificado C18
CIM,
mg/ mL

Diâmetros
dos halos,
mm

CIM,
mg/ mL

Purificado poliamida
Diâmetros
dos halos,
mm

CIM,
mg/ mL

RF

10

2,5

13

2,5

16

2,5

RL

13

0,3125

14

2,5

15

2,5

SC50

12

0,625

13

2,5

15

2,5

SC80

12

0,3125

14

2,5

15

2,5

Onde: RF: resíduo fresco; RL: resíduo liofilizado; SC50: desidratado por convecção a 50ºC e 4
m/ s; SC80: desidratado por convecção a 80ºC e 6 m/ s.

Não foi observada relação proporcional entre a ação antimicrobiana e o teor de
fenólicos totais (R = 0,075) dos extratos investigados (Tabela 3.3), comportamento similar ao
observado por MYODA et al. (2010).
A estrutura das bactérias Gram-positivas desempenha um papel importante na sua
susceptibilidade aos extratos naturais. Sua parede celular pode ser permeada com mais
facilidade que as bactérias Gram-negativas. Os extratos ativos podem perturbar a membrana
citoplasmática, interromper o fluxo de elétrons, o transporte ativo de substâncias que mantém
a homeostase celular e por fim, levar a coagulação de fluidos celulares (ENNAJAR et al.,
2009). Dessa forma, o mecanismo de protonação é uma hipótese para explicar o efeito
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antimicrobiano observado experimentalmente dos extratos de camu-camu sobre as células de
S. aureus (VATTEM et al., 2004).
MYODA et al. (2010) investigaram frações de compostos isolados obtidas a partir de
extratos da casca e da semente do resíduo industrial de camu-camu no que diz respeito a
atividade antimicrobiana contra Staphyloccocus aureus. Os autores observaram uma atividade
mais potente para extratos metanólicos (MeOH 100%), quando comparado aos extratos
aquosos. Ao contrário, no presente estudo, foi observada atividade antimicrobiana em extratos
aquosos não purificados, obtidos a partir da mistura complexa de vários compostos naturais
presentes.
3.5.3.8 Atividade Antienzimática
A inibição das enzimas alfa-amilase e alfa-glicosidase foi investigada como meio de
modular a digestão de hidratos de carbono e retardar a glicemia pós-prandial, fatores que são
apontados como eficientes maneiras de gerir as fases iniciais do diabetes tipo 2 (CHEPLICK
et al., 2010). Todos os extratos exibiram inibição in vitro moderada da alfa-amilase (Figura
3.5) e a inibição amilolítica mais elevada foi observada para o grupo RL. Isso pode ser
justificado pelos compostos ativos mais bem preservados e encontrados de forma concentrada
nessa amostra em particular: o ácido elágico, o ácido siríngico, a quercetina, a miricetina e a
catequina.
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Figura 3.5. Atividade inibitória contra as enzimas alfa-amilase ( ) e alfa-glicosidase ( ) do
resíduo fresco (RF), desidratado por secagem convectiva (SC50 e SC80) e liofilizado (RL).
As barras indicam o desvio padrão (N = 9). Grupos com barras de erros com letras diferentes
(a, b) diferem pelo teste de Tukey (p < 0,05).
A inibição da alfa-amilase não foi proporcional à concentração de compostos fenólicos
(Tabela 3.3), o que está de acordo com relatos prévios que demonstram que a atividade anti
alfa-amilase pode ser um atributo dependente dos compostos individuais presentes, e não
diretamente relacionados ao conteúdo total de compostos fenólicos (CHEPLICK et al, 2010;
CORREIA et al., 2012).
A presença do ácido siríngico (Tabela 3.4) pode ter desempenhado um papel na
atividade antidiabética observada. MUTHUKUMARAN et al. (2013) sugerem que o ácido
siríngico foi responsável pela diminuição in vivo da hiperglicemia pós-prandial em ratos
induzidos ao diabetes, além de promover a redução de glicoproteínas no plasma, fígado e rins.
Além disso, o tipo e a posição das ligações glicosídicas, que compõem os diferentes
flavonóides detectados, podem ser implicados na inibição enzimática observada (CORREIA
et al., 2012; GONÇALVES, LAJOLO e GENOVESE, 2010).
Semelhante (p > 0,05) e forte atividade inibitória de alfa-glicosidase foram observadas
em todas as amostras de camu-camu. Similar ao demonstrado por CORREIA et al. (2012),
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nenhuma relação clara entre CFT ou DPPH foi encontrado na resposta a inibição de alfaglicosidase (R = 0,077).
A combinação de atividade inibitória moderada da alfa-amilase e potente da alfaglicosidase tem sido considerada como a melhor associação antienzimática possível, uma vez
que evitaria possíveis desconfortos devido aos hidratos de carbono não digeridos que levariam
a consequente distensão estomacal e desconforto (CHEPLICK et al., 2010). Todos os grupos
experimentais do resíduo de camu-camu, tanto fresco (RF) quanto secos (RL, SC50 e SC80),
apresentaram esta combinação inibitória desejável, o que sugere a sua adequação como fontes
naturais alimentares de compostos úteis para o gerenciamento dos estágios iniciais da diabetes
tipo 2.

3.6 Conclusão parcial
Os resíduos de camu-camu, fresco e desidratado por liofilização ou por secagem
convectiva, possuem significativos teores de fenólicos totais, ácido ascórbico, antocianinas,
proantocianidinas e importantes flavonóides. A presença do ácido siríngico foi reportada pela
primeira vez na literatura e os demais flavonóides detectados (ácido elágico, quercetina,
miricetina e catequina) são comprovadamente detentores de propriedades antioxidantes. Além
disso, também foi demonstrado que o resíduo de camu-camu exibe multifuncionalidade, já
que apresenta relevante atividade antioxidante, antimicrobiana contra S. aureus e
antienzimática contra as enzimas-chave do metabolismo de hidratos de carbono, alfa-amilase
e alfa-glicosidase.
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4. Avaliação do resíduo de camu-camu sobre a
longevidade e doenças neurodegenerativas utilizando
modelo in vivo Caenorhabditis elegans
O resíduo fresco (RF), liofilizado (RL) e desidratado por convecção (SC50 e SC80)
foram os grupos experimentais selecionados no Capítulo 2. No Capítulo 3, foi demonstrado o
potencial funcional, desses grupos experimentais do resíduo de camu-camu, como fonte de
constituintes

bioativos

com comprovada

atividade

antioxidante,

antimicrobiana

e

antienzimática.
O presente Capítulo 4 traz o aprofundamento dos estudos, de forma a mostrar a
investigação dos efeitos do resíduo de camu-camu desidratado sobre genes críticos das vias de
sinalização envolvidas em doenças metabólicas, envelhecimento e neurodegeneração,
utilizando o modelo in vivo C. elegans. Esta etapa da tese foi realizada na Texas State
University (San Marcos, Texas, EUA) sob a supervisão do Prof. Dr. Dhiraj Anil Vattem.

4.1 Revisão bibliográfica
4.1.1 Sistemas-modelo C.elegans
C. elegans é um importante modelo animal empregado em várias áreas de pesquisas,
incluindo neurobiologia, genética e aplicações farmacêuticas. Sua fácil manipulação genética,
genoma totalmente identificado e facilidade de manutenção contribuíram para seu sucesso e
amplo emprego (LEUNG et al., 2008). Além disso, seu pequeno tamanho (~ 1 mm, quando
em fase adulta), transparência, rápida reprodução, curto ciclo de vida de aproximadamente 21
dias (Figura 4.1), capacidade de ser congelado e a vantagem única de ser um sistema in vivo
que possui as facilidades de manuseio encontradas em sistemas in vitro também são notáveis
(HELMCKE et al., 2010; HOPE, 1999). As mais recentes pesquisas sobre a criação e
manutenção de diferentes cepas mutantes e/ou transgênicas, realizadas em diferentes
laboratórios ao redor do mundo, estão disponíveis em bases de dados virtuais, como por
exemplo, as bases WormAtlas, WormBase e WormBook (2015).
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Adulto (1110-1150μ m)

8h

No útero (150 min. )
1ª. Clivagem
( 40 min)

Jovem adulto
(900-940 μ m)
L4/ mudando para adulto....

Gástrula
(~ 30 células)

Comma

10 h
Divisão 1,5

L4 (620-650 μm)
L3/ L4 transição

Divisão 2

Até 4 meses

8h

Dauer (400

μm )

L3 (490-510 μm)

13 h

Divisão 3

Pré-dauer (L2)

L1 (congelado)
Congelar sem alimentar

(L1/ L2d transição)
.......

L2/ L3 transição
8h

L2 (360-380 μm)

Induzir
fome a
alta
T ºC

L1 (250

μm )
Eclosão

12 h
(L1/ L2 transição)

Figura 4.1: Ciclo de vida do C. elegans a 22°C. Os números em azul ao longo das setas
indicam o período do C. elegans numa determinada fase. Em primeiro lugar a clivagem
ocorre em cerca de 40 min. pós-fertilização. Os ovos são colocados após 150 minutos da
fertilização. O comprimento do animal em cada fase está marcado ao lado do nome da fase
em micrometros (μm).
Fonte: http://www.wormatlas.org/hermaphrodite/introduction/Introframeset.html.
Apesar de apresentar estrutura física aparentemente simples (Figura 4.2), o C. elegans
possui alta complexidade nos níveis celulares e fisiológicos. O interesse pelo modelo reside
no fato de que muitos dos processos fisiológicos básicos e respostas ao estresse observados
em organismos superiores (por exemplo, os seres humanos) são também detectáveis em C.
elegans. Apesar de suas vantagens, como qualquer modelo in vivo, há algumas limitações
intrínsecas em sua aplicação. Por exemplo, ele não possui algumas vias moleculares e também
não recria a completa fisiopatologia de determinadas doenças humanas. Portanto, é crucial
definir os objetivos da pesquisa e ter em mente as possíveis restrições do modelo (KALETTA
e HENGARTNER, 2006).
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Figura 4.2: Anatomia do C. elegans hermafrodita adulta. Fonte:
http://www.wormatlas.org/hermaphrodite/introduction/Introframeset.html.

4.1.2 A utilização de C. elegans como modelo in vivo para estudos dos efeitos
biológicos de extratos naturais
O nematóide C. elegans tornou-se um importante modelo para estudos de
envelhecimento, que são facilitados por um grande número de linhagens transgênicas
disponíveis que expressam fenótipos relacionados a diferentes distúrbios. É importante
ressaltar que os vermes têm diversos tipos de células semelhantes aos seres humanos,
incluindo neurônios, células musculares, intestino e células excretoras, além de compartilhar
diversos genes (60% a 80% de homologia) e mecanismos celulares com os seres humanos. Os
vermes sofrem de doenças neurodegenerativas que afligem o homem, incluindo doenças
infecciosas, distúrbios de controle fisiológico, além do processo de envelhecimento
(FURUHASHI e SAKAMOTO, 2014; PALLAUF et al., 2013). Por exemplo, o fator de
transcrição DAF-2 que codifica um receptor da insulina que induz a localização nuclear da
DAF-16/FOXO age na extensão da vida útil do C. elegans de um modo dependente da DAF16, e dessa forma, constitui uma via de sinalização envolvida em doenças metabólicas
humanas (FURUHASHI e SAKAMOTO, 2014; CHEN et al., 2013).
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A robustez do modelo C. elegans foi testada por MACKAY et al. (2003), onde alguns
genes identificados no modelo desempenhariam papel semelhante a biologia da gordura em
mamíferos. Para isso, foram testados três dos genes encontrados no C. elegans: dois
codificam componentes da cadeia respiratória mitocondrial (MRC) e o terceiro gene, LPD-3,
é responsável por codificar uma proteína que atua no acúmulo de gordura no intestino. Com
essa finalidade, vermes foram gerados sem dois fatores de transcrição, SREBP e C/EBP, que
de forma homologa aos mamíferos são cruciais para formação de gordura. Nesses vermes, o
acúmulo de gordura foi acentuadamente reduzido, o mesmo ocorrendo em um modelo
mamífero testado. Assim, os resultados obtidos na pesquisa sugerem que o modelo C. elegans
é um organismo adequado para estudar o mecanismo de acumulação da gordura em sistemas
mamíferos.
O extrato padronizado EGb761 de folhas de Ginkgo biloba é um suplemento dietético
utilizado popularmente para a terapia de diversos distúrbios cerebrais e efeitos benéficos
contra o estresse oxidativo e térmico são creditados a essa substância. A ação desse extrato foi
examinada no modelo C. elegans e observou-se que o mesmo foi capaz de aumentar o tempo
de vida, reduzir o tamanho do corpo, mas não afetou a reprodução desse organismo
(KAMPKÖTTER et al., 2007).
KAMPKÖTTER et al. (2008) tentaram elucidar dados bioquímicos e propriedades
farmacológicas da quercetina relacionadas ao envelhecimento, utilizando o modelo in vivo C.
elegans. Os experimentos foram realizados em meio líquido a fim de aumentar a absorção da
quercetina e assim melhor observar sua ação sistêmica. Ao ser absorvida pelos vermes, a
quercetina confirmou sua elevada capacidade antioxidante e a resistência dos organismos ao
estresse oxidativo foi melhorada. Aliado a isso, sua vida útil foi prolongada em 15%.
BONOMO et al. (2014) utilizaram o modelo in vivo C. elegans para avaliar as
propriedades antioxidantes do açaí (Euterpe oleracea Mart.). Para todos os procedimentos
experimentais, foi utilizado açaí liofilizado diluído em solução de s-basal e esterilizado por
filtração para obtenção de um extrato aquoso de açaí (AAE). A capacidade antioxidante foi
testada pelo sequestro do radical DPPH para correlação posterior com os resultados obtidos
do estudo in vivo. Os resultados indicaram que o AAE aumentou a resistência tanto sobre o
estresse oxidativo quanto ao estresse osmótico, independente de qualquer efeito sobre a
reprodução e desenvolvimento dos vermes. O AAE também suprimiu o crescimento
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bacteriano, mas esta propriedade antiomicrobiana não influenciou a resistência ao estresse.
Esses achados sugerem que o tratamento AAE modula possivelmente a resistência oxidativa
para algumas linhagens, reduzindo a sobrevida média. Os resultados sugerem também que o
AAE modula respostas ao estresse por mecanismos diretos e indiretos, de acordo com o
modelo hipotético apresentado na Figura 4.3.

Açaí
?
?
osr-1

daf-16
Limpeza
de radical

unc-43
(CaMKII)
clt-1

ROS
gcs-1
Grupos
SH

gst-7

Força
iônica

Desagregação
de proteínas

Agregação
de proteínas

sek-1
(p38 MAPK)
Aumento a
resistência ao estresse
Aumento a
resistência osmótica

Figura 4.3: Modelo hipotético do modo de ação do AAE em C. elegans (BONOMO et al.,
2014).
O AAE remove diretamente ROS e impede a ativação de GCS-1 e redução do nível de
SH que, por sua vez, aumenta a resistência ao estresse oxidativo. Também promove a
resistência ao estresse oxidativo indiretamente através de DAF-16/UNC-43/SEK-1 e aumenta
a resistência ao estresse osmótico, possivelmente, como resultado da homeostase da proteína
alterada ou o aumento da força iônica. De um modo geral, os resultados indicaram que os
compostos naturais disponíveis no AAE podem melhorar, sob certas condições, o estresse
oxidativo de um organismo como um todo BONOMO et al. (2014).
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4.1.3 Diferentes linhagens de C. elegans e expressão gênica
Os C. elegans de diferentes linhagens contêm genes capazes de reportar processos
degenerativos associados ao estresse oxidativo e envelhecimento. A seguir será apresentada
uma visão global da principal expressão gênica nas diferentes linhagens (WormBase, 2015)
que foram usadas no desenvolvimento desta etapa da pesquisa, sendo as diferentes linhagens e
gene, respectivamente: GR1352 (daf-16ALFA::GFP), CF1553 (sod-3::GFP), LG326 (skn1b::GFP), BC13632 (sod-4:GFP), GA800 (ctl-1,ctl2,ctl-3 + myo-2::GFP) e CL2166 (gst-4).
4.1.3.1 DAF-16 (formação anormal da fase Dauer, do inglês “abnormal DAuer
Formation”)
O DAF-16 é o único fator que codifica o homólogo humano FOXO (forkhead box Oum tipo de proteína dominante que é frequentemente encontrada em fatores de transcrição e
cuja finalidade é a de vincular o DNA). Funcionando como um fator de transcrição que atua
na sinalização da via insulina (IIS)/IGF-1, que regula a formação da fase Dauer (fase em que é
possível sua sobrevivência sob condições desfavoráveis, como temperaturas extremas e/ou
falta de alimento). Ele também contribui para extensão da longevidade, afeta o metabolismo
de gordura, resposta ao estresse e imunidade. É também responsável por regular
positivamente genes específicos, que contribuem para os mecanismos de proteção, enquanto
regula negativamente genes potencialmente deletérios.
DAF-16ALFA::GFP é uma proteína de fusão expressa na maioria das células,
incluindo ectoderme, músculos, intestino e neurônios (Figura 4.4), nos embriões, larvas e na
fase DAUER. A forma recombinante de DAF-16 está presente tanto no núcleo e citoplasma
em crescimento exponencial das células HEK293. As ligações de suas formas mutantes
deficientes, ou tratamento de células com inibidor de PI 3-quinase LY94002, mostram a
localização nuclear de DAF-16.
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Intestino

Neurônios

Figura 4.4: Região anatômica de expressão gênica de DAF-16 (Fonte: Wormbase, 2015).

4.1.3.2 SOD-3 (superóxido dismutase)
Essa proteína é responsável por codificar uma Fe/Mn superóxido dismutase, prevista
para ser mitocondrial, que pode proteger contra o estresse oxidativo e promover o
desenvolvimento normal do C. elegans. A SOD-3 mitocondrial pode ser identificada de forma
eficaz pelo seu perfil filogênico (característico de seu homólogo). Os níveis transcripcionais
de SOD-3 são diminuídos por mutação de DAF-16 e estudos demonstram que o fator de
transcrição DAF-16 pode ligar-se diretamente ao promotor SOD-3 que contem a sequência
específica do DNA. A proteína SOD-3::GFP é expressa constitutivamente e fracamente na
faringe e células intestinais, principalmente na cabeça e cauda do C. elegans do tipo selvagem
(Figura 4.5).

Cabeça

Faringe

Intestino

Calda

Figura 4.5: Região anatômica de expressão gênica de SOD-3 (Fonte: WormBase, 2015).
4.1.3.3 SKN-1 (SKiNhead – de skin: pele e head: cabeça)

É responsável por codificar um fator de transcrição bZip ortólogo ao NRf dos
mamíferos (fator Nuclear eritróide). Durante a embriogênese precoce, SKN-1 é fornecido
maternalmente e necessário para a especificação do blastômero EMS, um precursor
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mesendodermal que dá origem a faringe, músculo e células intestinais (Figura 4.6). Durante o
desenvolvimento pós-embrionário, SKN-1 funciona na regulação da resposta ao estresse
oxidativo, em paralelo com DAF-16/FOXO através de DAF-2 mediada por insulina/IGF-1,
semelhante a via de sinalização para regular a vida adulta. SKN-1::GFP são expressos no
intestino e neurônios ASI, sendo sua expressão em núcleos intestinal aumentada sob
condições de estresse ou redução do sinal de DAF-2. Quando expressa transgenicamente,
SKN-1 pode estender a vida adulta do C. elegans.

Faringe
Intestino
Figura 4.6: Região anatômica de expressão gênica do SKN-1 (Fonte: WormBase, 2015).

4.1.3.4 SOD-4 (SuperÓxido Dismutase)

A SOD-4 codifica uma superóxido dismutase Cu2+/Zn2+ extracelular, que é uma das
cinco enzimas SOD presentes em C. elegans. Análises genéticas indicam que SOD-4 é
necessária para a regulação redox de um número de processos que incluem o caminho
axônico encontrado no inter-neurônio PVQ, na via de sinalização da insulina / IGF-1 e no
desenvolvimento da vulva. Estudos de expressão em larga escala indicam que SOD-4 é
expressa no sistema nervoso, neurônios, intestino, válvulas glandulares e retais (Figura 4.7).
A transcrição de SOD-4 é significativamente regulada na fase Dauer.

Intestino
Neurônios
Vulva

Reto

Figura 4.7: Região anatômica de expressão gênica de SOD-4 (Fonte: WormBase, 2015).
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4.1.3.5 CTL-1, CTL-2, CTL-3 (CaTaLase)

As CTL-1, CLT-2 e CTL-3 codificam as três CTL encontradas em C. elegans. A CTL1 exibe atividade de catalase in vitro e as funções prováveis in vivo, como uma enzima
antioxidante que protege as células a partir de espécies reativas de oxigênio. Sua atividade
contribui para estender a vida em animais mutantes que possuem DAF-2. Além disso, sua
expressão é regulada negativamente pela insulina mediada por DAF-2.
A CTL-2 exibe atividades enzimáticas de catalase e peroxidase in vitro, e, portanto, as
funções in vivo como uma enzima antioxidante que protege as células a partir de espécies
reativas de oxigênio. É necessária para a atividade normal durante a vida útil de C. elegans,
bem como para a extensão do tempo de vida em sua forma mutante com DAF-2 e está
envolvida com a capacidade reprodutora e com a morfologia peroxissomal normal. Sua
expressão é regulada negativamente na via de sinalização mediada por DAF-2.
A CTL-3 está prevista para atuar como uma enzima antioxidante que protege as
células a partir de espécies reativas de oxigênio. A CTL-3 promove a construção da fusão
GFP (proteína de fluorescência verde, do inglês “green fluorescent protein”) expressa em
músculos da faringe e corpos celulares neuronais (Figura 4.8).

Corpos celulares neuronais

Faringe

Figura 4.8: Região anatômica de expressão gênica de CTL-1, CTL-2 E CTL-3 (Fonte:
WormBase, 2015).

4.1.3.6 GST-4 (Glutationa S-Transferase)

A GST-4 codifica uma glutationa putativa que requer a síntese da prostaglandina D. É
necessária para o esperma migrar normalmente na direção do sinal exalado pelos ovócitos
(células germinativas). GST-4 (RNAi) hermafroditas são inférteis, tanto através da perda do
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seu próprio esperma como pela inseminação ineficaz de seus ovócitos. GST-4 (RNAm) é
expresso em adultos na faringe, sistema reprodutor, músculo da vulva, sistema nervoso e
neurônios (Figura 4.9).

Neurônios

4.2 Metodologia
Faringe
Sistema reprodutor e músculos da vulva
Figura 4.9: Região anatômica de expressão gênica da gst-4 (Fonte: WormBase, 2015).

4.2 Metodologia
4.2.1 Procedimento de extração e preparação das amostras
4.2.1.1 Amostras: extrato com fração de baixo peso molecular (FBPM) e extrato com
fração de elevado peso molecular (FEPM)
Extratos com frações de baixo (FBPM) e elevado (FEPM) peso molecular do resíduo
de camu-camu fresco (RF), desidratado por liofilização (RL) e por secagem convectiva (SC50
e SC80), foram preparados de acordo com BEZERRA et al. (2014). Para extração de FBPM
foram pesadas 5 g de cada amostra (SC50, SC80, RL e RF) e adicionados 100 mL de água
destilada (DH2O). Seguiu-se a homogeneização em agitador magnético a 7 g-força, sob
temperatura de 60°C e durante meia hora. A amostra foi, em seguida, centrifugada a 1792 gforça, 10°C e 15 minutos. O sobrenadante foi filtrado a vácuo utilizando um funil de Buchner
com papel de filtro Whatman no. 1. O filtrado foi adicionado a acetona na proporção 1:1 (v:v)
e novamente centrifugado para precipitar fibras presentes no extrato. A acetona foi evaporada
em rota-evaporador (Modelo: RII, Buchi, Suíça) a 60°C durante 8 minutos a vácuo. O extrato,
livre de acetona, foi esterilizado em filtro Corning (North Bend, OH) e identificado como
FBPM-SC50, FBPM-SC80, FBPM-RL e FBPM-RF.
O resíduo resultante da extração da fração FBPM foi usado para extração da fração
FEPM. Ao resíduo foi adicionado 66,6 mL de NaOH 4N e a mistura resultante foi mantida em
agitação magnética durante 30 minutos, 7 g-força e a temperatura ambiente. Em seguida foi
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centrifugada e filtrada nas mesmas condições utilizadas para a fração FBPM. O filtrado foi
ajustado a pH 7,0, esterilizado e identificado como FEPM-SC50, FEPM-SC80, FEPM-RL e
FEPM -RF.
4.2.1.2 Obtenção das frações ácida (PA), básica (PB) e neutra (PN)
As frações ácida (PA), básica (PB) e neutra (PN) foram obtidos a partir dos extratos
FBPM-SC50. Para isso, foi usado 100 mL do extrato aquoso FBPM-SC50, o pH foi ajustado
para 9,6 com NaOH 5% (p/v) (base inorgânica) com o objetivo de separar em frações ácida
(PA), básica (PB) e neutra (PN). Após o ajuste do pH o extrato foi transferido para um funil
de separação e foi adicionado 100 mL do solvente acetato de etila (CH3COOC2H5) para
remoção de ácidos carboxílicos e ácidos fenóis. Seguiu-se a agitação da solução, depois foi
colocado o funil em um suporte metálico e aguardada a total separação das fases (Figura
4.10A). Depois da retirada da fase inferior, correspondente a 100 mL da fração PA (fase
aquosa e polar ácida, Figura 4.10B), foi protegida da luz e mantida a 7°C.
A fase orgânica que permaneceu no funil foi adicionada a 30 mL de 5% HCl,
novamente a solução foi agitada e colocada em repouso até a completa separação das fases.
Assim, foi retirado 30 ml da fase PB (fase aquosa e polar básica, Figura 4.10C) e o que ficou
no funil constituiu 100 mL da fase PN (fase orgânica e polar neutra, Figura 4.10D), ambas
foram protegidas da luz e mantidas sob refrigeração. Finalmente, todas as fases PA, PB e PN
foram rota-evaporadas para retirada do solvente e esterilizadas em filtro Corning (North Bend,
OH). As amostras obtidas foram identificadas como PA-SC50, PB-SC50 e PN-SC50, e
refrigeradas a 7ºC até seu uso.
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(A)

(D)

(B)
(C)

Figura 4.10: A: Funil de separação durante espera da total separação das fases. B: Fase
aquosa e polar ácida (PA); C: Fase aquosa e polar básica (PB). D: Fase orgânica e polar
neutra (PN). Fonte: Arquivo pessoal, 2014.

4.2.2 Linhagens do modelo in vivo C. elegans utilizados nos experimentos
O tipo selvagem e as linhagens transgênicas do modelo C. elegans contendo a proteína
verde fluorescente (``green fluorescent protein`` - gfp) ou a proteína de choque térmico
(``heat shock protein`` - hsp) promotores da fusão entre diferentes genes relevantes foram
obtidos do Caenorhabditis Genetics Center (CGC) (University of Minnesota, Minneapolis,
MN, EUA), e são apresentadas na Tabela 4.1. Os vermes foram cultivados e mantidos a
20°C, com exceção da linhagem CL4176 que foi mantida a 16°C, em placas de cultura
contendo 60 mm de NGM (Nematode Growth Medium- meio de crescimento para
nematódeos), composto por 1,7% de ágar, 0,3% de NaCl, 0,25% de peptona, 1 mM CaCl, 1
mM MgSO4, 5 mg/ L de colesterol e 2,5 mM KPO4 a 16-20°C. O meio foi transferido
assepticamente ao interior das placas de cultura (4,5 mL para placas de 30 mm) com pipeta
automática no interior de uma cabine de fluxo laminar, e foi mantido durante 2 ou 3 dias até
completa solidificação. As placas contendo o NGM foram inoculadas com 50 µL de
Escherichia coli (cepa OP50) e incubadas por 8 a 12 horas a 37°C. Dois ou três vermes
adultos de cada linhagem do C. elegans foram transferidos e mantidos em placas de NGM
inoculadas com OP50 em intervalos de quatro a sete dias para manutenção das diferentes
linhagens.
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Tabela 4.1: Linhagens do modelo in vivo C. elegans com seu respectivo gene e homólogo
humano.
Linhagem

Transgene

Gene

Homólogo humano

Wormbase Gene
ID*

N2

Tipo selvagem

N/A

xrls87[dafGR1352

16alpha::GFP::DAF-

DAF-16α::GFP

16B + rol-6(su1006)].
CF1553

N/A
Forkhead Box O
(FOXO)

muls84 [pAD76(sod-

sod-3::GFP (driven

Iron/Manganese

3::GFP)]

by sod-3)

superoxide dismutase

N/A

WBGene00000912

WBGene00004932

Nuclear fatorLG326

gels7[skn-1b::GFP].

[skn-1b::GFP]

erythroid-2 related
fator-2 (Nrf2)

WBGene000004802

transcription factor
sEx13632
BC13632

[rCesF55H2.1::GFP+p

sod-4::gfp

Ceh361]

GA800

CL2166

wuls151[ctl-1+ctl-2+ctl-

[ctl-1 + ctl-2 + ctl-

3+myo-2::GFP]

3 + myo-2::GFP]

dvls19[pAF15(gst4::GFP::NLS)]

Copper/Zinc
superoxide dismutase

WBGene00004933

Catalase (ctl-1,

WBGene00000830

ctl-2 e

WBGene00000831

ctl-3)

WBGene00013220

Glutathione-requiring
gst-4

prostaglandin D

WBGene00001752

synthase

smg-1(cc5460l; dvls27 X.
CL4176

dvls27X[pAF29(myo3/A-Beta1-42/let UTR) +

ABeta42

Human Amyloid β1-42

WBGene00003515

pRF4(rol-6(su1006))]

*Informação obtida de www.wormbase.org
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4.2.3 Sincronização dos vermes e preparação das microplacas
Antes do início de cada experimento, foi realizada a sincronização com o objetivo de
obter vermes com a mesma idade. Para isso, 10 vermes na fase L4 foram transferidos para
uma única placa de NGM e incubados a 20°C, até chegar à idade adulta e colocarem ovos.
Passadas 24 h da transferência dos vermes para as placas de NGM, os adultos foram
removidos e os ovos que foram deixados na placa eclodiram consistindo na primeira
sincronização (F0). Foram mantidos até alcançar a fase L4 na temperatura de 20°C, etapa que
durou cerca de três dias. Os vermes adultos gerados na sincronização F0 foram novamente
transferidos para placas de NGM frescas o qual resultou na sincronização F1. Os adultos
foram removidos após 24 h, devolvidos ao incubador a 20°C e esperada a eclosão dos ovos
para que nova fase L1 fosse alcançada.
Os vermes L1 foram coletados da placa por lavagem com 1 mL de água destilada
estéril em tubo para centrífuga de 15 mL. Para certificar-se da remoção total dos vermes, essa
etapa foi repetida duas vezes. Vermes de no mínimo cinco placas foram reunidos em um
único tubo de 15 mL e centrifugados a 7656 g-força e 10°C, durante 10 minutos. O
sobrenadante foi cuidadosamente aspirado e os vermes foram lavados em tampão S-basal
(0,59% NaCl, 5% KPO4 1M, 5 mg/ ml de colesterol em etanol 100%, CHING e HSU, 2011;
VAYNDORF, LEE e LIU, 2013), centrifugados e aspirados até deixar cerca de 1 mL de
vermes em s-basal no tubo de 15 mL. A mistura no tubo foi suavemente homogeneizada para
dispersar os vermes e 20 µL foi pipetado em uma lâmina e o número de vermes foi contado
em microscópio próximo a uma chama, para esterilizar a aérea. O número de vermes foi
ajustado para 8-10 vermes diluídos em s-complete (97,7% s-basal, 1% citrato de potássio, 1%
traços de metal, 0,3% CaCl2 e 0,3% MgSO4). As etapas experimentais estão mostradas
esquematicamente na Figura 4.11.
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Sincronização

Transferir 10 vermes na fase L4 para 3
placas de NGM: Sincronização F0
Esperar chegar à idade
adulta e colocarem ovos
Após 24 h remover os vermes: manter
nas placas apenas os ovos

Esperar chegar à fase
L4 (≈ 72 h)

Ovos eclodem = fase L1
(≈ 9 h)

Transferir 10 vermes fase L4 para 8
placas de NGM = Sincronização F1

Coleta dos vermes para
confecção da microplaca
de 96 poços

Esperar os ovos
eclodirem: nova fase L1

Pipetar 1 mL de DH2O na placa
com vermes L1 e transferir para
tubo para centrífuga 15 mL (2x)
Centrifugar: 7656 g-força,
10 °C, por 10 minutos.
Aspirar 4 mL de
sobrenadante, deixar 1
mL de vermes e
adicionar 2 mL de scomplete

Aspirar sobrenadante e adicionar
5 mL de DH2O: centrifugar
novamente.

Ajustar a concentração para 8-10
vermes e adicionar 60 µL de OP50.

Figura 4.11: Sincronização do C. elegans.
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Para alimentação dos vermes na microplaca, foi preparada uma suspensão de 100 mg/
mL de E. coli OP50. 100 μL de cultura E. coli OP50 em LB (Caldo Lisogenia Miller-BP1426)
foi mantido durante 8 a 12 horas em agitação a temperatura de 37°C. Após esse período, o
material foi centrifugado a 1465 g-força. O LB foi aspirado e o sedimento foi lavado,
centrifugado e re-suspenso duas vezes em água destilada estéril. O peso do sedimento
resultante foi determinado e ajustado para 100 mg/ mL usando o meio s-complete. Foi então
identificado como meio líquido OP50 e mantido sob refrigeração a 7°C.
Após ser adicionado 2 mL de s-complete a solução contendo 1 mL de vermes em água
destilada, a quantidade de meio líquido OP50 a ser adicionada foi ajustada. Para cada 100 mL
de OP50 preparado em 5 mL de s-complete foi necessário 60 µL de OP50 para os 3 mL
obtidos (1 mL de vermes + 2 mL de s-complete). Da mistura obtida, foram pipetados 600 µL
em tubos Eppendorf de 2 mL. Na sequência foi transferido 80 µL para microplaca de 96
poços. Na microplaca, foi colocado o controle (coluna 1), contendo apenas s-complete e sem
tratamento, e com 80 µL da mistura (vermes, s-complete e meio líquido OP50). Foram
testados 1% (7,5 μL) de todos os diferentes tratamentos, de maneira a ficar dispostos na
microplaca na seguinte sequência: 2) FBPM-SC50, 3) FEPM-SC50, 4) FBPM-SC80, 5)
FEPM-SC80, 6) FBPM-RL, 7) FEPM-RL, 8) FBPM-RF e 9) FEPM-RF. Por fim, a
microplaca foi identificada de acordo com a linhagem de C. elegans investigada e colocada a
20°C, onde foi esperado atingir o estágio L4, e usada para fazer as imagens (Figura 4.12).
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Preparação da
microplaca de
96 poços

Pipetar 600 µL da mistura obtida
(vermes + s-complete + OP50) em 9
eppendorfs de 2 mL
(Figura 4.11)

Pipetar 7,5 µL dos extratos obtidos do
resíduo de camu-camu desidratado (para
o controle pipetar 7,5 µL de s-complete)

Pipetar 80 µL para os poços de 8
colunas da microplaca

Microplaca pronta:
1°. Coluna
Controle

2°. Coluna
7,5 µL de

3°. Coluna
7,5 µL de

4°. Coluna
7,5 µL de

5°. Coluna
7,5 µL de

6°. Coluna
7,5 µL de

7°. Coluna
7,5 µL de

8°. Coluna
7,5 µL de

9°. Coluna
7,5 µL de

(sem
tratamento)

FBPM-SC50

FEPM-SC50

FBPM-SC80

FEPM-SC80

FBPM-RL

FEPM-RL

FBPM-RF

FEPM-RF

Identificar a microplaca de acordo
com a linhagem de C. elegans
sincronizada.

Após aproximadamente 3 dias os
vermes estão na fase L4.

Captura das imagens por
fluorescência.

Figura 4.12: Preparação da microplaca.
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4.2.4 Imagem por fluorescência e quantificação: expressão dos genes em C.
elegans transgênicos
A imagem de 12 vermes adultos não grávidos (L4) foram capturadas de três diferentes
placas usando microscópio de fluorescência (Nikon SMZ1500 com câmera Ri1 CCD, Nikon,
Japão). Anteriormente a captura das imagens, 3 µL de cada coluna foi colocado em placa
Petri contendo substância fitagel e adicionado 8 µL de azido de sódio (NaN3) para imobilizar
os vermes. A fluorescência relativa, comparando-se ao controle, foi quantificada usando o
programa ImageJ do National Institute of Health (ISER e WOLKOW, 2007).

4.3 Ensaios para avaliar o efeito dos extratos de camu-camu sobre a
longevidade em C. elegans
A linhagem selvagem N2 foi utilizada para os ensaios relativos à longevidade como
descrito por SOLIS e PETRASCHECK (2011). Vermes sincronizados no estágio L1 em meio
s-complete (10 a 15 vermes por 20 μL) contendo 5 mg/ mL de E. coli OP50, receberam uma
mistura de penicilina-estreptomicina a uma concentração 1% (v/v). 120 ml da suspensão de
vermes foi transferido para cada poço de uma microplaca de 96 poços, colocada sobre
agitador de placas de microtitulação durante 2 minutos e incubadas durante 45 horas a 20ºC,
até os animais atingirem o estágio L4. Passado esse período, foi adicionado 30 μL de uma
solução estoque de 0,6 mM de fluorodesoxiuridina (FUDR) a cada poço para esterilizar os
animais. Após 8–12 horas da adição de FUDR foi adicionado 1% (7,5 μL) dos tratamentos de
camu-camu e selado com plástico filme (Press'n'Seal ®, Glad, Okland, CA) e incubou-se a
20°C. 5 μL de E. coli OP50 (100 mg/ mL) foi adicionado a cada poço para alimentar os
vermes. A cada dois dia foi contado o número de vermes vivos (que apresentassem natação
morfológica característica) ao microscópio, para determinar as taxas de sobrevivência e
expectativa de vida. Foram utilizadas três repetições por experimento com um mínimo de 300
vermes por tratamento.
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4.4 Ensaio para avaliar o efeito dos extratos de camu-camu sobre a
paralisia induzida pelo peptídeo Amilóide β1-42 envolvida na doença de
Alzheimer
A linhagem CL4176 contém uma mutação sensível ao calor que foi desenvolvida para
expressar o peptídeo Amilóide β1-42 presente no tecido muscular humano. Essa linhagem,
utilizada para avaliar o efeito dos extratos de camu-camu sobre os sintomas induzidos em C.
elegans relacionados à doença de Alzheimer, foi mantida em NGM a 16°C até o início do
experimento (DOSTAL, ROBERTS e LINK, 2010). Inicialmente, os vermes foram
sincronizados para o estágio L1 como descrito anteriormente (Item 4.2.3). As placas de NGM
com tratamentos foram inoculadas com OP50 misturado com 1% (7,5 μL) dos tratamentos.
Foram espalhados 50 µl dessa mistura, a qual foi exposta a luz ultravioleta (Stratagene UV
Stratalinker 2400, La Jolla, CA, EUA) por 2 minutos como uma estratégia para interromper o
crescimento da E. coli OP50. Após essa etapa, as placas com os tratamentos foram incubadas
durante 24 horas a 23°C (SUTPHIN e KAEBERLEIN, 2009). Os vermes obtidos da
sincronização com idade L1 e pertencentes à geração F1 foram transferidos para placas de
NGM, sendo um controle (sem tratamento) e as outras placas continham 1% (7,5 μL) de cada
tratamento avaliado (FBPM-SC50 e suas frações PA-SC50, PB-SC50, PN-SC50). Os vermes
se desenvolveram da fase adulta até a postura de ovos. Feito isso, o desenvolvimento dos
vermes seguiu até o estágio L3, quando finalmente as placas foram transferidas da
temperatura de incubação de 16°C para 25°C induzindo a expressão do Amilóide β1-42. A
contagem da mobilidade dos vermes foi iniciada 20 h após o aumento da temperatura de
incubação, sendo avaliada em incrementos de 2 horas até a paralização completa de todos os
vermes. Foram realizadas três replicatas por experimento com um mínimo de 75 vermes
usados. A falta de resposta ao toque ou ausência de movimentos do corpo, onde a cabeça dos
vermes formando halos foram usados como critérios para defini-los como paralisados ou
mortos. O método estatístico de Kaplan-Meier foi usado para comparar as curvas de
mobilidade. O tempo após o incremento da temperatura em que 50% dos vermes foram
paralisados ou mortos (PT50) foi calculado a partir das curvas de sobrevida.
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4.5 Ensaio para avaliar o efeito dos extratos de camu-camu sobre a
paralisia induzida por MPP+ envolvida na doença de Parkinson
Foram misturados 30 µL de vermes (cerca de 17 a 23 vermes), diluídos em s-complete
e sincronizados no estágio L3 contendo 5 mg/ mL de E. coli (OP50) e 20 µL de MPP+ (1,13
mg/ mL em água destilada) e 1% (v/v) dos tratamentos FBPM-SC50 e suas frações (PA, PB e
PB). O controle contendo s-complete e os tratamentos foram transferidos para placa de 96
poços estéril. As placas foram seladas com plástico filme (Press’n’seal®, Glad, Okland, CA)
e incubadas a 20 ºC. A contagem da mobilidade dos vermes foi realizada a cada 12 horas e o
número total de vermes paralisados foram medidos após 48 h. Para o cálculo estatístico,
foram utilizados oito repetições por experimento com um mínimo de 100 vermes. A falta de
resposta ao toque e ausência de movimentos pulsatórios da faringe foram usados para definir
os vermes como paralisados ou mortos (BRAUNGART et al., 2004).
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4.6 Análise estatística
Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão. ANOVA one-way foi
usada para determinar a significância estatística (p < 0,05) para estudos in vivo de expressão
do gene e para a indução por MPP + no ensaio do Mal de Parkinson (Itens 4.2.4 e 4.4). Para o
ensaio da doença de Alzheimer (Item 4.3), as diferenças de sobrevivência foram testados a
significância estatística (p < 0,001) por meio do teste de Gehan-Breslow-Wilcoxon. Para os
ensaios de tempo de vida (Item 4.5), o método de Kaplan-Meier foi utilizado para comparar as
curvas de sobrevivência e expectativa de vida e as diferenças de sobrevivência foram testadas
para significância (p < 0,05), utilizando o teste de Log-rank (Mantel-Cox). Em todos os testes
foram usados o software GraphPad Prism 6.0 (GraphPad Software, Inc., San Diego, CA).

4.7 Resultados e discussão
4.7.1 Efeito do camu-camu sobre a expressão in vivo em genes relevantes para
envelhecimento e neurodegeneração
Os resultados dos capítulos 2 e 3 mostraram que o resíduo de camu-camu é fonte
promissora de fitoquímicos multifuncionais como antioxidantes naturais, flavonóides e
vitamina C, o que confirma resultados da literatura (FUJITA et al., 2013;CHIRINOS et al.,
2010). Apesar disso, existem poucos estudos in vivo que abordam os efeitos biológicos do
camu-camu e seus derivados. Portanto, no presente estudo, essa lacuna do conhecimento
científico foi investigada através dos efeitos do resíduo desidratado de camu-camu sobre a
longevidade e doenças neurodegenerativas induzidas em C. elegans.
Para isso, diferentes frações foram obtidas a partir do resíduo de camu-camu. O
fracionamento foi realizado de modo a obter extratos ricos em constituintes de baixo peso
molecular (FBPM), composto por moléculas simples, como por exemplo, quercetina,
miricitina e catequina. Uma segunda fração foi preparada de forma a concentrar polímeros de
moléculas de elevado peso molecular (FEPM), tais como fenólicos polimerizados insolúveis,
taninos, ligninas de proteínas e hidratos de carbono (HUERTA et al., 2010; VIEIRA e
AGOSTINI-COSTA, 2007). Feito isso, os FBPM e FEPM de camu-camu dos grupos
selecionados no capítulo 2 (SC50, SC80, RL e RF) foram usados para testar seus efeitos sobre
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a modulação de genes relevantes na sinalização de respostas ao estresse oxidativo e
neurodegeneração em diferentes linhagens transgênicas de C. elegans (Tabela 4.1),
implicados

no

desenvolvimento

de

doenças

relacionadas

ao

envelhecimento

e

neurodegeneração.
A princípio, diferentes genes foram testados e os que não apresentaram significância
estatística (p > 0,05) foram TRX-1::GFP, SIR-2.1, HSP-16.2 e INS-7. A Figura 4.13
apresenta os genes que mostraram resposta estatisticamente significante (p < 0,05) aos
tratamentos testados, quando comparado à amostra controle. A expressão ao fator de
transcrição DAF-16 (Figura 4.13A) foi significante para FBPM-SC50 (1% v/v) e FBPMSC80 (1% v/v), o mesmo acontecendo para o SOD-3, SKN-1 e CTL-1, CTL-2, CTL-3, os
quais sofreram regulação positiva do DAF-16. Os demais genes de resposta antioxidante,
SOD-4 e GST-4, também foram significantes para ambos os tratamentos.
As frações obtidas do extrato SC80, apesar de expressar regulação próxima aos
obtidos para SC50, apresentou regulação negativa em relação aos genes SKN-1, GST-4 e as
catalases (Figura 4.14). Interessantemente, as frações obtidas do resíduo fresco (FR) e
liofilizado (RL) não apresentaram expressão significativa para os genes citados acima. Devido
a resposta favorável apresentada pelos tratamentos obtidos para o extrato SC50, foram
apresentados apenas os resultados obtidos para os mesmos nos itens seguintes (4.7.1.1 a
4.7.1.2.2).
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Figura 4.13: Mudança relativa (% do controle) na expressão do gene (A) DAF-16, (B) SOD-3,
(C) SKN-1, (D) SOD-4, (E) CTL-1+CTL-2+CTL-3 E (F) GST-4 em diferentes linhagens de
C. elegans, alimentados com (A) Controle: [NGM]; FBPM-SC50 e FEPM-SC50 [NGM + 1%
(v/v) para cada tratamento]. [E. coli OP50 (5 mg/ mL); n > 100; p < 0,05 (ANOVA)].
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Figura 4.14: Mudança relativa (% do controle) na expressão do gene (A) DAF-16, (B) SOD-3,
(C) SKN-1, (D) SOD-4, (E) CTL-1+CTL-2+CTL-3 E (F) GST-4 em diferentes linhagens de
C. elegans, alimentados com (A) Controle: [NGM]; FBPM-SC80 e FEPM-SC80 [NGM + 1%
(v/v) para cada tratamento]. [E. coli OP50 (5 mg/ mL); n > 100; p < 0,05 (ANOVA)].
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O tratamento com FBPM-SC50 (1% v/v) resultou em significativa baixa regulação da
expressão do fator de transcrição DAF-16 (Figura 4.13A), enquanto que o tratamento com
FEPM-SC50 não apresentou alterações na expressão em comparação com o controle. A
expressão do gene SOD-3 (superóxido dismutase mitocondrial celular) foi três vezes maior
em relação ao controle na resposta ao tratamento com FBPM-SC50, mas nenhum efeito foi
sentido sobre a resposta ao tratamento com FEPM-SC50 (Figura 4.13B). A expressão do
gene extra da superóxido dismutase celular (SOD-4) também foi regulada positivamente (p <
0,05), tanto em resposta ao tratamento com FBPM-SC50 quanto ao FEPM-SC50 (Figura
4.13C). Em resposta ao tratamento de 1% v/v dos extratos de camu-camu, a expressão das
catalases (CTL-1, CTL2, CTL3) foi regulada positivamente em relação ao controle (p < 0,05),
tanto em resposta ao tratamento FBPM-SC50 quanto ao FEPM-SC50 (Figura 4.13D). A
expressão nuclear do fator eritróide-2,2, relacionada ao fator de transcrição SKN-1 (ou
NRF2), que regula a expressão de vários genes de resposta antioxidante, foi regulada
positivamente em relação ao controle (p < 0,05), tanto em resposta ao tratamento FBPMSC50 quanto ao FEPM-SC50 (Figura 4.13E). A expressão do gene glutationa-s-transferase
(GST-4), contudo, foi regulada negativamente (p > 0,05) em resposta ao tratamento com
FBPM-SC50, mas não ao tratamento FEPM-SC50 (Figura 4.13F).
Os resultados do presente estudo sugerem que o tratamento com FBPM-SC50 causou
uma baixa regulação direta da expressão do DAF-16 em C. elegans, um importante fator de
transcrição que regula a expressão de vários genes envolvidos na nutrição, oxidação e
resposta ao estresse, incluindo o ferro/manganês superóxido dismutase (SOD-3) mitocondrial
e catalases citoplasmáticas (CTL-1, CTL-2, CTL-3) (WEN, GAO e QIN, 2013). Por outro
lado, a expressão de SOD-3, que está sob a regulação da transcrição direta de DAF-16, foi
aumentada em resposta ao tratamento FBPM-SC50. Além disso, a expressão cobre/zinco da
superóxido dismutase extracelular também foi regulada positivamente (p < 0,05) em resposta
a ambos os tratamentos, FBPM-SC50 e FEPM-SC50. Da mesma forma as catalases de
expressão citoplasmática (CTL-1, CTL-2, CTL-3) tiveram sua expressão aumentada em
resposta ao tratamento com FBPM-SC50 e FEPM-SC50, sugerindo que embora a expressão
de DAF-16 tenha sido pouco afetada pelo extrato de camu-camu, o fator DAF-16 foi mais
ativo transcripcionalmente por controlar e conferir mais resistência contra o estresse oxidativo
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(KAMPKOTTER et al., 2008), ainda mais em relação a FBPM-SC50 do que em FEPMSC50.
Estes resultados são semelhantes às observações feitas em estudo semelhante que
investigou o papel anti-envelhecimento de polydatin (um resveratrol glicosídico natural) em
C. elegans, onde a expressão ao DAF-16 foi delineada a partir da expressão de SOD-3 e CTL
(CTL-1; CTL-2; CTL-3) (WEN et ai, 2013). A expressão de SKN-1, um fator de transcrição
que quando ativado transloca-se para o núcleo e liga-se ao elemento de resposta antioxidante
(ARE) para ativar a expressão das enzimas de desintoxicação putativas da fase-II (AN et al.,
2005), incluindo a enzima glutationa-s-transferase (GST-4), foi regulada positivamente (p <
0,05) em resposta ao tratamento com FBPM-SC50 e FEPM-SC50. No entanto, a expressão de
GST-4 diminuiu (p < 0,05) em resposta ao tratamento com FBPM-SC50 e manteve-se
inalterado com a FEPM-SC50 sugerindo uma possível indução de um ambiente normóxico
em resposta ao tratamento com extratos de camu-camu (WANG et al., 2006). Tendência
semelhante foi observada em estudo recente em que extratos de açaí não afetaram a expressão
de GST-4 em C. elegans (BONOMO et al., 2014).
Foi mostrado no presente trabalho que os grupos experimentais obtidos do resíduo do
camu-camu são fontes de flavonóides naturais importantes, incluindo a quercetina (capítulo 3,
Tabela 3.4, item 3.5.7). A quercetina é um dos mais potentes antioxidantes flavonóides e suas
reconhecidas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias podem contribuir para os efeitos
protetores contra doenças crônicas e extensão do tempo de vida atribuídos a quercetina (SI e
LIU, 2014). Dessa forma, supõe-se que esse flavonóide desempenhou papel importante na
expressão favorável observada para os genes DAF-16, SOD-3, SKN-1, SOD-4, CTL-1, CTL2, CTL-3 e GST-4 (Figuras 4.13A-F) em vermes tratados com extratos obtidos a partir de
SC50. Esse comportamento é diferente do que foi anteriormente observado em extratos do
jambolão (Eugenia jambolana), quando foi observado um aumento da regulação de DAF-16,
mas as expressões de SOD-3 e CTL-1, CTL-2, CTL-3 permaneceram inalterados após o
tratamento com extratos da fruta (BEZERRA et al., 2014).
É sabido que o fator de transcrição DAF-16 desempenha funções importantes no
controle da resposta ao estresse e envelhecimento em C. elegans. De maneira semelhante aos
resultados do presente estudo, KAMPKÖTTER et al. (2008) mostraram que a quercetina tem
um impacto protetor sobre o modelo, aumentando a sua resistência ao estresse oxidativo. Isto
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faz com que alguns flavonóides desempenhem importante papel na translocação parcial do
DAF-16 do citosol para o núcleo. Esses efeitos, por sua vez, podem estar relacionados com a
indução de SOD-3, já que a expressão desta enzima foi regulada por meio dos tratamentos
obtidos do resíduo de camu-camu (SC50). Com respeito a isso, GONÇALVES et al. (2014)
sugerem que os efeitos protetores exercidos pelo camu-camu contra a dislipidemia e estresse
oxidativo em ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina estão relacionados a presença de
quercetina e miricetina em extratos do camu-camu.
SAUL et al (2008) comentam que a translocação de DAF-16 para o núcleo em
resposta a quercetina parece ser um efeito circunstancial, e não propriamente um mecanismo
de longevidade efetivo. Os autores constataram que o fator DAF-16 é mais sensível à
temperatura e não ao estresse oxidativo. A quercetina causou uma maior resistência do C.
elegans ao efeito deletério térmico, mas não no ensaio em resposta ao estresse oxidativo
indicando que existem, em parte, diferentes vias de resposta ao estresse oxidativo comparado
ao aumento de vida útil e resistência ao estresse térmico.
O gene GST-4 é expresso principalmente nos músculos sob condições normais, e teve
sua expressão aumentada em resposta aos tratamentos aplicados. Como apresentado na
Figura 4.13F, a expressão de GST-4 em vermes transgênicos CL2166 foi significativamente
regulada pelos extratos de camu-camu, especialmente os tratamentos FBPM-SC50 (p < 0,01)
e FEPM-SC50 (p < 0,001). Contrariamente aos nossos resultados, extratos de açaí não
afetaram a expressão de GST-4 em C. elegans (BONOMO et al., 2014). Vários processos
biológicos, tais como a resistência ao estresse oxidativo, choque térmico e tempo de vida são
regulados pelo fator de transcrição DAF-16 (MURPH, 2006). Os resultados do presente
estudo também mostram que o estresse oxidativo em vermes tratados com extratos de camucamu depende do fator de transcrição DAF-16/FOXO, que é regulado pela via sinalizadora da
insulina. Este comportamento é semelhante ao que foi observado para C. elegans tratados com
açaí (BONOMO et al., 2014).
A disfunção mitocondrial, estresse oxidativo e acúmulo intra e extracelular de
proteínas danificadas têm sido associados à análise das causas que poderiam ocasionar o
desenvolvimento de doenças do envelhecimento e neurodegenerativas (JAYASENA et al,
2013; RADAK et al., 2011; COHEN e DILLIN, 2008).
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Ao se avaliar os resultados obtidos em conjunto, o tratamento FBPM-SC50 foi capaz
de promover resposta antioxidante mais robusta e mais protetora contra o estresse oxidativo e,
portanto, foi selecionado para a preparação de frações polares ácidas (PA), básicas (PB) e
neutras (PN), que permitiram investigação mais detalhada dos efeitos observados. Estas
frações foram utilizadas para avaliar a capacidade de estender o tempo de vida (item 4.7.1.1) e
exercer efeito protetor a neurodegeneração induzida experimentalmente para as doenças de
Alzheimer e Mal de Parkinson (item 4.7.1.2) em C. elegans.
4.7.1.1 Efeito dos extratos FBPM-SC50 e suas frações PA, PB e PN obtidos do resíduo de
camu-camu desidratado sobre o tempo de vida em C. elegans do tipo selvagem (N2)
As Figuras 4.15 (A-D) apresentam as curvas de sobrevivência de C. elegans do tipo
selvagem (N2) tratados com os extratos de baixo peso molecular (FBPM-SC50) e suas frações
PA, PB e PN, respectivamente. O efeito do tratamento sobre a vida útil do C. elegans N2 do
tipo selvagem foi determinado utilizando análise de sobrevivência de Kaplan-Meier com teste
de Log-Rank significativo. O tempo de vida médio de C. elegans tratados em relação ao
controle (sem tratamento) foi de 15 dias (Figura 4.15A). O tempo de vida médio de C.
elegans tratado com FBPM-SC50 aumentou significativamente em 20% para 19 dias (P <
0,001) em relação ao controle. Entre todas as frações, o tratamento com PA (Figura 4.15C)
resultou num maior e significativo (P < 0,001) aumento de quatro dias em relação ao controle.
O tratamento com outras frações (PB e PN) aumentou o tempo de vida do C. elegans em 13%,
o que equivale a dois dias a mais que o controle.
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Figura 4.15: Curvas de sobrevivência de Kaplan-Meier para nematóides C. elegans tipo
selvagem (N2) tratados com extrato de camu-camu de baixo peso molecular (FBPM-SC50) e
suas frações polar ácida (PA), polar básica (PB) e polar neutra (PN). (A) Controle: [NGM];
(B) FBPM-SC50: [NGM + 1% (v/v) FBPM-SC50]; (C) PA- SC50: [NGM + 1% (v/v) PASC50]; (D) PB- SC50: [NGM + 1% (v/v) PB- SC50]; (E) PN- SC50: [NGM + 1% (v/v) PNSC50]. [E. coli OP50 (5 mg/ mL); n > 300; p < 0,05].
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Em resposta a suplementação dietética com FBPM-SC50 o tempo de vida do C.
elegans N2 aumentou 20% em relação ao controle. Além disso, esse aumento na vida útil
aconteceu sobretudo ao efeito exercido pelos compostos bioativos existentes na fração polar
ácida (PA-SC50), que também aumentou o tempo de vida de C. elegans em 20%, enquanto
que as outras frações foram apenas capazes de prolongar a expectativa de vida em 13% em
relação ao controle. Estudos anteriores também já haviam demonstrado o efeito de extratos
sobre a longevidade de C. elegans. Por exemplo, VAYNDORF et al. (2013), demonstraram
que o tempo de vida da linhagem selvagem N2 foi significativamente prolongado quando
extratos de maçã foram incluídos na dieta do C. elegans.
O mesmo foi observado por WILSON et al. (2006), os quais demonstraram que a
fração rica em proantocianidinas do mirtilo foram eficazes no aumento da longevidade em C.
elegans. Sobre esse assunto, no capítulo 3 foi apresentado que o extrato do camu-camu
desidratado a 50ºC (SC50) apresentou níveis elevados de proantocianidinas (33,5-17,9 mg
QTE/ g BS, capítulo 3, item 3.5.3.3) e pode ser responsável pelo aumento significativo na
expectativa de vida com o tratamento FBPM-SC50 e, especialmente, com a fração PA-SC50.
Dentre os possíveis mecanismos de ação examinados por WILSON et al. (2006), há a
hipótese que a ação antioxidante do tratamento com o mirtilo, apesar de não aumentar a
resistência ao estresse oxidativo, foi suficiente para atuar sobre a ação de baixos níveis de
estresse oxidativo, como o induzido pela temperatura ou durante o envelhecimento do C.
elegans.
4.7.1.2 Extrato do resíduo desidratado de camu-camu melhora a neurodegeneração
induzida experimentalmente em C. elegans
4.7.1.2.1 Doença de Alzheimer
O dano oxidativo causado pela produção de radicais livres é aumentado com o
envelhecimento e é considerado um fator determinante na patogênese da doença de
Alzheimer, o qual é caracterizado pela diminuição cognitiva e perda da memória
(JAYASENA et al., 2013). Dessa forma, no presente estudo, o ensaio aplicado ao modelo in
vivo C. elegans utilizado teve como objetivo específico avaliar a agregação intracelular do
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peptídeo Aβ1-42 em tecidos musculares, como forma de avaliar o efeito sobre sintomas
induzidos da doença de Alzheimer.
As curvas de mobilidade da linhagem CL4176 resultantes da paralisia muscular
causada por indução ao peptídeo Aβ1-42, após acréscimo da temperatura de 16ºC para 25ºC,
são mostradas na Figura 4.16A-D. Nos vermes da amostra controle, 28,5 horas após a
mudança de temperatura, 50% dos vermes foram paralisados ou mortos (PT50). O tratamento
FBPM-SC50 atrasou significativamente a paralisia induzida por Aβ1-42 em 20,3% (PT50 =
34,3 h). O tratamento com todas as frações resultou em atraso significativo (p<0,0001) na
indução a paralisia em 14,4% para PA-SC50 (PT50 = 32,6 h), 8,7% para PB-SC50 (PT50 =
31 h) e de 9,4% para o PN-SC50 (PT50 = 31,2 h).
Além disso, a paralisia induzida resultante do choque térmico e do peptídeo Aβ1-42 foi
também significativamente retardado em C. elegans CL4176 em resposta ao tratamento com
FBPM-SC50, o que retardou a indução de paralisia em 20,3% em relação ao controle.
Surpreendentemente, nem uma das fracções (PA-SC50, PB-SC50 ou PN-SC50) foram tão
eficazes como FBPM-SC50 em retardar a paralisia Aβ1-42 induzida, sugerindo um potencial da
interação sinérgica entre os componentes bioativos nessa fração específica.
O modelo C. elegans transgênico para a doença de Alzheimer utilizado em nosso
estudo mede especificamente a agregação intracelular do peptídeo Aβ1-42 nos tecidos
musculares. O aumento da expectativa de vida e atraso na paralisia induzida por Aβ1-42 em C.
elegans como consequência da suplementação dietética com camu-camu é semelhante ao
observado recentemente para a cafeína, ginkgo biloba e curcumina (DOSTAL, ROBERTS e
LINK, 2010; WU et al., 2006). Foi sugerido que estes compostos bioativos, devido à sua
configuração espacial, podem facilitar uma interação termodinamicamente mais estável com
proteínas amiloidogénicas (proteína que apresenta um mau enovelamento) para impedir a sua
oligomerização, e assim retardar a agregação (WU et al., 2006).
De maneira geral, nossos resultados mostraram atraso da paralisia de Aβ1-42 induzida
na linhagem CL4176 em quase todas as frações SC50 (p < 0,0001), resultado semelhante ao
obtido em extratos de jambolão (BEZERRA et al., 2014). Esses autores explicam à ação do
jambolão em C. elegans através de um mecanismo semelhante ao sugerido acima para a
cafeína, ginkgo biloba e curcumina (DOSTAL, ROBERTS e LINK, 2010; WU et al., 2006).
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Figura 4.16: Curvas de sobrevivência de Kaplan-Meier da linhagem CL4176 tratadas com
extratos de camu-camu de baixo peso molecular (FBPM-SC50) e suas frações polar ácida
(PA), polar básica (PB) e polar neutra (PN) 20 h após indução a paralisia muscular por Aß1-42
a 25oC. (A) Controle: [NGM]; (B) FBPM-SC50: [NGM + 1% (v/v) FBPM-SC50]; (C) PASC50: [NGM + 1% (v/v) PA-SC50]; (D) PB-SC50: [NGM + 1% (v/v) PB-SC50]; (E) PNSC50: [NGM + 1% (v/v) PN-SC50]. [E. coli OP50 (5 mg/ mL); n > 75; p < 0,05 (GehanBreslow-Wilcoxon)].
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4.7.1.2.2 Mal de Parkinson
A neurotoxicidade induzida por MPP + é um sistema popular de Mal de Parkinson
para o estudo em modelos de vertebrados e invertebrados, em especial C. elegans
(BRAUNGART et al., 2004). Assim, a neurodegeneração dopaminérgica foi induzida pela
ação do 1-metil-4-fenilpiridina (MPP+), formado a partir de 1-metil-4-fenil-1,2,3,6
tetrahidropiridina, composto

dopaminérgico seletivamente tóxico (BRAUNGART et al.,

2004). A partir disso, os extratos do camu-camu foram testados no que diz respeito à melhoria
dos sintomas da doença de Parkinson, avaliados através da indução dos sintomas em
nematóides C. elegans.
No presente estudo, o tratamento com FBPM-SC50 resultou numa redução da
paralisia induzida em 15,6% em relação ao controle (Figura 4.17). Verificou-se que o efeito
neuroprotetor de FBPM-SC50 foi concentrado principalmente na fração polar ácida (PASC50), que reduziu a paralisia induzida por MPP+ em 21,3% em relação ao controle. Os
tratamentos PB-SC50 e PN-SC50 não conferiram neuroproteção significativa contra a
neurotoxicidade induzida por MPP+ em C. elegans.
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Figura 4.17: Contagem da mobilidade de nematóides C. elegans tipo selvagem (N2) tratados
com extratos de camu-camu de baixo peso molecular (FBPM-SC50) e suas frações polar
ácida (PA), polar básica (PB) e polar neutra (PN) 48 h após MPP+ (1,13 mg/ mL) induzir a
neurodegeneração dopaminérgica e paralisia. Controle: [NGM]; FBPM-SC50: [NGM + 1%
(v/v) FBPM-SC50]; PA-SC50: [NGM + 1% (v/v) PA-SC50]; PB-SC50: [NGM + 1% (v/v)
PB-SC50]; PN-SC50: [NGM + 1% (v/v) PN-SC50]. [E. coli OP50 (5 mg/ mL); n > 100; *p <
0,05 (ANOVA)].
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O MPP+ é internalizado pela célula dopaminérgica pré-sináptica, onde inibe a proteína
mitocondrial complexa I da cadeia de transporte de elétrons e provoca estresse oxidativo,
depleção de ATP, disfunção mitocondrial e morte celular neuronal dopaminérgica para os
sintomas ao Mal de Parkinson (CHAKRABORTY et al., 2013). É possível que a proteção
contra a neurotoxicidade induzida por MPP + após os tratamentos com FBPM-SC50 e PASC50 sejam causados pela diminuição dos efeitos do estresse oxidativo e disfunção
mitocondrial através do aumento da ativação de resposta ao estresse oxidativo que ocorre
especificamente através do aumento da expressão de SOD-3 e genes de catalase, como
mostrado anteriormente (item 4.7.1.2.0).
Da mesma forma, BEZERRA et al. (2014) também comprovaram efeito neuroprotetor
experimental exercido por extratos de jambolão para o ensaio da doença de Parkinson a
neurotoxicidade induzida por MPP+. Os autores sugerem que o efeito neuroprotetor, neste
caso, foi devido a positiva regulação da expressão a dopamina D1 (DOP-1) em resposta a
suplementação com os extratos de jambolão. O aumento da expressão a DOP-1 tem sido
demonstrado como um eficiente caminho protetor contra a morte celular neuronal induzida
por peróxido de hidrogênio.

4.8 Conclusão parcial
Neste estudo, foi demonstrado pela primeira vez na literatura que o resíduo de camucamu, especialmente a fração de baixo peso molecular (FBPM) obtida de amostras produzidas
por secagem convectiva a 50ºC (SC50) foi capaz de aumentar a expressão de genes
antioxidantes críticos e proporcionar maior resistência contra o estresse oxidativo em modelo
in vivo C. elegans.
O tratamento com os extratos de camu-camu estendem significativamente o tempo de
vida de C. elegans em 20%, um efeito que parece ser reflexo da presença de compostos
bioativos nos extratos. Os extratos do resíduo de camu-camu também foram capazes de
reduzir significativamente a paralisia induzida pela agregação Aβ1-42 em modelo da doença de
Alzheimer. Os resultados sugerem que esse efeito acontece devido a uma interação sinérgica
entre os constituintes das frações bioativas de baixo peso molecular obtidas do resíduo
desidratado de camu-camu. No modelo de neurotoxicidade oxidativa dopaminérgica induzida
por MPP +, utilizado como modelo para investigar o efeito dos extratos de camu-camu sobre
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os sintomas do Mal de Parkinson em C. elegans, o tratamento com a fração de baixo peso
molecular (FBPM-SC50) resultou em significativo efeito neuroprotetor. Os resultados
também sugerem que esse efeito foi principalmente devido às frações bioativas ácidas polares
de baixo peso molecular (PA-FBPM-SC50). Tomados em conjunto, aqui é mostrado que o
resíduo desidratado de camu-camu é um produto rico em componentes bioativos com
potencial relevante para a saúde, no que diz respeito a seus efeitos sobre a longevidade e
proteção contra o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas de prevalência mundial,
como Mal de Parkinson e Doença de Alzheimer.
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5. Conclusão geral
No presente estudo, inicialmente foi avaliado o impacto dos processos de secagem
por convecção e liofilização do resíduo industrial de camu-camu sobre compostos bioativos
selecionados (ácido ascórbico, compostos fenólicos e carotenóides totais), visando à obtenção
de um produto com potencial funcional. A seleção dos melhores grupos experimentais foi
feita com base, sobretudo, no teor de ácido ascórbico e capacidade redutora das amostras
investigadas. O resíduo fresco, desidratados por liofilização e por convecção, esses últimos
nas condições de processo de 50 e 80ºC para a temperatura e 4 e 6 m/ s para a velocidade do
ar de secagem, foram os grupos selecionados e utilizados nas posteriores etapas do trabalho.
Os dois tipos de secagem investigados levaram a diminuição do teor de bioativos e
capacidade antioxidante. Apesar disso, os resíduos industriais de camu-camu desidratados
apresentaram significativos teores de fenólicos totais, ácido ascórbico, carotenóides,
antocianinas, proantocianidinas e importantes flavonóides foram identificados nos mesmos.
Além disso, os extratos aquosos de todos os grupos experimentais de camu-camu não
purificados contendo mistura complexa dos vários compostos naturais presentes nesse
resíduo, apresentaram inibição microbiana contra o S. aureus. No tocante a inibição
enzimática, todos os grupos experimentais, tanto o resíduo fresco quanto os desidratados,
apresentaram uma combinação de atividade moderada para alfa-amilase e atividade potente
para alfa-glicosidase, sendo essa considerada a melhor associação antienzimática possível.
Assim, a multifuncionalidade do resíduo de camu-camu fica evidenciada pela relevante
atividade antioxidante, antimicrobiana e antienzimática observadas.
No que diz respeito aos estudos em modelo in vivo C. elegans, o resíduo de camucamu, obtido por secagem convectiva a 50ºC (SC50), apresentou-se capaz de favorecer genes
importantes das vias de ativação e/ou inibição do estresse oxidativo e térmico. Foi também
responsável por prolongar o tempo de vida do C. elegans N2 (tipo selvagem) em 20% e
promoveu significante diminuição da paralisia induzida pelo peptídeo Aβ1-42, sintoma
associado ao Mal de Alzheimer, na linhagem transgênica de C. elegans CL4176. Além de
todos esses efeitos benéficos a saúde, foi também capaz de atenuar os sintomas da indução
dopaminérgica do Mal de Parkinson, o que revela seu substancial efeito neuroprotetor in vivo.
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A presente tese mostra resultados científicos inéditos, que quando avaliados em
conjunto, demostram o valor tecnológico e biológico do resíduo obtido a partir de intenso
processamento industrial do fruto exótico Amazônico camu-camu. Essa matéria-prima até
então inexplorada é uma alternativa não só para evitar a poluição e o desperdício de energia,
mas os resíduos desidratados de camu-camu, sejam por liofilização quanto por convecção,
constituem produtos provenientes da rica biodiversidade brasileira com elevado conteúdo
bioativo e com potencial para serem utilizados como ingredientes funcionais de alto valor
agregado. Espera-se que os resultados mostrados aqui sejam de grande valia para uma maior
conscientização do valor dos resíduos dos frutos brasileiros, bem como sirvam para despertar
um maior interesse pelo desenvolvimento de rotas tecnológicas que possam tirar proveito dos
benefícios oriundos do correto uso do patrimônio genético Brasileiro.
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