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RESUMO
A utilização de resíduos do processamento de alimentos é uma estratégia para contribuir
com a redução de desperdício e agregar valor a novos produtos. O melão é uma fruta consumida
no mundo inteiro, destacando o Brasil, especialmente a região Nordeste. Seu elevado consumo
acompanha grandes quantidades de resíduos, como cascas e sementes, provenientes do seu
processamento. O objetivo desta tese foi agregar valor a cascas e sementes de melão (Cucumis
melo var. reticulatus) evidenciando suas propriedades nutricionais, capacidade antioxidante,
efeito anti-tumoral, propriedades prebióticas e seu potencial para produção de enzimas.
Inicialmente foram elaboradas farinhas da casca e semente de melão utilizando planejamento
experimental 22 avaliando os efeitos da temperatura e do tempo de secagem, e posterior
caracterização química por análises de composição centesimal e de frações fibrosas. As farinhas
foram avaliadas quanto as suas propriedades prebióticas in vitro utilizando Bifidobacterium
lactis Bl 04 em fermentação submersa. Quanto ao potencial das farinhas na produção de enzimas
celulolíticas utilizando os resíduos como substrato em fermentação semi-sólida do fungo
Aspergillus oryzae ATCC 9362. Para realização das análises de poder antioxidante e
antiproliferativo, foram preparados extratos aquosos, hidrometanólico e hidroetanólico das
farinhas, caracterizados quanto à composição de monossacarídeos, análise de açúcares totais,
proteínas, fenólicos totais, flavonóides totais, carotenóides totais e taninos; além de uma
avaliação fitoquímica. A avaliação da capacidade antioxidante foi verificada por meio dos
seguintes testes in vitro: capacidade antioxidante total (CAT), poder redutor, quelação de metais
ferro e cobre, seqüestro dos radicais DPPH, hidroxila e superóxido, e avaliação da capacidade de
absorção dos radicais oxigenados (teste ORAC). A atividade antiproliferativa foi avaliada
utilizando as linhagens de células tumorais de carcinoma (SiHa) e adenocarcinoma de cólo de
útero (HeLa), adenocarcinoma renal humano (786-0) e adenocarcinoma coloretal humano (HT29) por meio do ensaio do MTT. Um planejamento experimental para secagem dos resíduos para
elaboração das farinhas demonstrou que o fator temperatura influenciou significativamente na
resposta rendimento das farinhas de casca e semente de melão, sendo o ensaio de 80 ºC por 24 h
o que apresentou melhor rendimento. Dados apontaram que as farinhas da casca e semente de
melão possuem características nutricionais importantes à alimentação humana, com destaque
para o conteúdo de fibra alimentar (51,75% para semente; 40,57% para casca), proteínas (22%
para semente; 18% para casca) e lipídios (24% para semente). Os resíduos podem ser
caracterizados como material celulósico, com valores de 35% de celulose para semente de melão
e 19% para casca. Foram detectados satisfatórios percentuais de pectina, sendo 28,96% para
semente e 32,65% para casca de melão. Quanto ao potencial prebiótico das farinhas, observou-se
que a farinha da semente de melão promoveu o crescimento bifidobacteriano alcançando 9,9 Log
UFCmL-1, após 8 horas de cultivo, indicando propriedades prebióticas, com tolerância à ação de
sais biliares por até 8 horas de fermentação. A farinha da casca de melão não proporcionou
crescimento de bifidobactéria. As farinhas de casca e semente de melão demonstraram ser um
bom substrato para produção de enzimas. A melhor atividade de CMCase (1,045 U / g) foi
verificada em seis dias de fermentação e FPase (0,190 U / g) após 96 h de cultivo com meio
contendo as farinhas de casca e semente. Na avaliação dos extratos obtidos a partir da casca e
semente de melão, detectaram-se baixos teores de glicose, frutose e sacarose, com média de
0,8% de açúcares totais para extratos da casca e 0,7% para extratos da semente. Os extratos
hidrometanólicos da casca e da semente obtiveram maiores percentuais de proteínas, 11,9 % e 18
%, respectivamente. A análise fitoquímica indicou a presença de compostos fenólicos, terpenos e
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saponinas. Compostos fenólicos totais em extratos aquosos, hidrometanólicos, e hidroetanólicos
da farinha do resíduo de melão foram quantificados e expressos em equivalentes de ácido gálico,
destacando os extratos da casca (1,016 mg 100g-1). Carotenóides totais, flavonóides totais e
taninos também foram detectados nos extratos dos resíduos de melão, com destaque para 96 µg
de carotenóides totais por grama de casca de melão, 491 µg de equivalentes de catequinas e 309
µg de equivalentes de catequinas em 100 g de extrato seco da casca de melão. Os testes para
avaliação da atividade antioxidante revelaram que todos os extratos de casca e semente de melão
apresentam capacidade antioxidante. No CAT expresso como equivalente em ácido ascórbico, os
extratos hidroetanólico e metanólico para casca e semente apresentaram valores de 89, 74 e 83
mg /g, respectivamente. Foi verificada capacidade de seqüestro de radical hidroxila para extratos
hidroetanólico (50,56%) e metanólico (67,7%) para casca de melão. Ensaios de poder redutor e
habilidade de quelação dos metais cobre e ferro apresentaram, tanto para casca quanto para
semente de melão, um excelente potencial antioxidante. O extrato aquoso da casca demonstrou
habilidade de quelação in vitro de íons cobre (84%) e quelação de íons ferro (61%). Atividade de
seqüestro do radical DPPH foi significativa somente para os extratos da casca de melão (29,5%).
Valores de ORAC foram importantes principalmente para os extratos etanólico e metanólico dos
resíduos, com destaque para o extrato hidroetanólico da semente (22 mmol de Trolox em 100 g
de extrato seco). O teste de viabilidade celular, possibilitou observar que os extratos foram
capazes de diminuir significativamente a viabilidade das células cancerígenas HeLa, SiHa e 7860. O extratos aquoso da semente na concentração 1,0 mg/mL inibiu a proliferação de células
SiHa em 80% e o extrato hidroetanólico da casca (0,25 mg/ mL ) inibiu em 80% a viabilidade de
células HeLa. Para as células 786-0 todos os extratos na concentração de 1,0 mg/mL inibiram a
proliferação celular em mais de 50%. Os extratos avaliados não apresentaram atividade
significativa de inibição da viabilidade de células HT29. Todos os extratos da casca e semente
de melão inibiram fracamente a proliferação de fibroblastos normais 3t3 (25% de inibição).
Conclui-se que cascas e sementes de melão possuem potencial antioxidante in vitro e efeitos
antiproliferativos em células tumorais. Farinhas de casca e semente de melão podem ser
substratos para produção de enzimas celulolíticas, além de que a farinha da semente apresentou
indicação prebiótica in vitro.
Palavras-chave: melão, resíduo, antioxidantes, câncer, fermentação, enzimas.
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ABSTRACT
The use of food processing residues is a strategy to contribute to reducing waste and
adding value to new products. Melon is a fruit consumed worldwide and its high consumption
accompanies large amounts of residues, such as peel and seeds. The objective of this thesis was
to add value to melon peel and seeds (Cucumis melo var. reticulatus), evidencing its nutritional
properties, antioxidant capacity, anti-tumor effect, prebiotic potential and its capacity for enzyme
production. Flours of melon peel and seed were elaborated using experimental design 22 to
evaluate the factors of drying time and temperature, and the responses moisture, water activity
and flour yield. Flour characterization was carried out using centesimal composition (moisture,
ash, proteins, lipids, dietary fiber), fibrous fractions of cellulose, hemicellulose, lignin and
pectin. Flours were evaluated for their in vitro prebiotic properties using Bifidobacterium lactis
in submerged fermentation and bile salt tolerance. The potential of the flours in the production of
cellulases in semi-solid fermentation using Aspergillus oryzae fungus was also evaluated. For the
accomplishment of the analyzes of antioxidant and antiproliferative power, aqueous extracts,
hydrometanolic and hydroethanolic of the flours were prepared, characterized as monosaccharide
composition, analysis of total sugars and proteins. For antioxidant evaluation, the total phenolic
compounds, total flavonoids, total carotenoids and tannins were determined. Phytochemical
evaluation of the extracts was carried out by Thin Layer Chromatography. The antioxidant
capacity evaluation was verified by the following in vitro tests: total antioxidant capacity,
reducing power, iron and copper metal chelation, sequestration of DPPH, hydroxyl and
superoxide radicals, and evaluation of the oxygenated radicals absorption capacity. The
antiproliferative activity was evaluated using the tumor cell lines (SiHa, HeLa, 786-0 and HT29)
by colorimetric test of cell viability evaluation. The results for the drying experimental design
showed that the temperature factor significantly influenced the yield response of the flours, being
the test of 80 ºC for 24 h which presented better yield. Data showed that the melon residues had
important nutritional characteristics for human consumption, with emphasis on dietary fiber
content (51.75% for seed, 40.57% for peel), proteins (22% for seed; 18% for peel) and lipids
(24% for seed). The residues can be characterized as cellulosic material, with values of 35%
cellulose for melon seed and 19% for peel. Satisfactory percentages of pectin were detected,
being 28.96% for seed and 32.65% for melon peel. As for the prebiotic potential of the flour, it
was observed that the fructo-oligosaccharide standard showed a growth of bifidobacteria of 12
LogUFCmL-1, after 12 hours of fermentation, and the melon seed flour promoted bifidobacterial
growth reaching 9.9 LogUFCmL- 1, after 8 hours of culture, indicating prebiotic properties, with
tolerance to the action of bile salts for up to 8 hours of fermentation. The melon peel did not
provide growth of bifidobacteria. Melon peel and seed proved to be a good substrate for enzyme
production. The best CMCase activity (1.045 U / g) was verified on six days of fermentation and
FPase (0.190 U / g) after 96 h of fermentation with medium containing the peel and seed flours.
In the evaluation of the extracts obtained from the melon residues, phytochemical analysis
indicated the presence of compounds characteristic of phenolics, terpenes and saponins. Total
phenolic compounds in aqueous, hydrometanolic, and hydroethanolic extracts of melon residue
were quantified and expressed as gallic equivalents, highlighting peel extracts (1.016 mg 100g1). Total carotenoids, total flavonoids and tannins were also detected in extracts of melon
residues, with emphasis on 96 μg of total carotenoids per gram of melon peel, 491 μg of catechin
equivalents and 309 μg of catechin equivalents in 100 g extract dried of melon peel. The tests to
evaluate the antioxidant activity revealed that all extracts presented antioxidant capacity. In the

10

test of total antioxidant capacity (expressed as equivalent in ascorbic acid), hydroethanolic and
methanolic extracts for peel and seed presented values of 89.74 and 83 mg / g, respectively;
50.56% and methanolic 67.7% for melon peel. Reducing power and chelating abilities of copper
and iron metals presented relevant data for both melon peel and seed, demonstrating an excellent
antioxidant potential. The aqueous extract of the peel showed the ability of in vitro of copper
ions chelation (84%) and iron ions chelation (61%). Scavenging activity of the DPPH radical
was significant only for extracts of melon peel (29.5%).The cell viability test allowed us to
observe that the extracts were able to extract the organic extracts, to significantly decrease the
viability of the HeLa, SiHa and 786-0 cancer cells. Aqueous seed extracts at the 1.0 mg / mL
concentration inhibited the proliferation of SiHa cells by 80% and the peel hydroethanolic
extract (0.25 mg / mL) inhibited by 80% the viability of HeLa cells. For human renal tumor cells
(786-0) all extracts at the concentration of 1.0 mg / ml inhibited cell proliferation by more than
50%. The extracts evaluated did not present significant inhibition activity of HT29 cells. All
melon peel and seed extracts weakly inhibited the proliferation of normal 3t3 fibroblasts (25%
inhibition). It is concluded that melon peels and seeds have antioxidant potential in vitro and
antiproliferative effects in tumor cells. Flours of melon peel and seed may be substrates for the
production of cellulolytic enzymes, in addition the seed flour showed in vitro prebiotic
indication.
Key words: melon, residue, antioxidants, cancer, fermentation, enzymes.
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EDTA - Sal dissódico de ácido etilenodiaminatetracético
FAO - Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
Fe – Ferro
FC – Farinha da Casca de Melão
FS – Farinha da Semente de Melão
FDA - Fibra em Detergente Ácido
FDN - Fibra em Detergente Neutro
FPU - Atividade de Papel de Filtro
FSS - Fermentação Semi-sólida
FOS - Fruto-oligossacarídeo
g - gramas
GR – Glutationa redutase
h - Hora
Ha - hectares
HCl – Ácido clorídrico
HDL - Lipoproteína de alta densidade
HT29 – Linhagem de células de adenocarcinoma coloretal humano
HeLa – Linhagem de células de Adenocarcinoma de cólo de útero humano
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IgA – Imunoglobulina A
IR – Índice de refração
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
K - Potássio
Kcal – Quilocalorias
L - Litro
LDL- Lipoproteínas de baixa densidade
LIR - Leite Integral reconstituído
LEALL - Laboratório de Experimentação e Análise de Alimentos
LEB- Laboratório de Engenharia Bioquímica - UFRN
MEV – Microscopia Eletrônica de Varredura
Mg - Magnésio
mg - miligrama
mL - Mililitros
Mn - Manganês
min - Minutos
MOS - manano- oligossacarídeos
MTT - (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide)
nm - Nanômetro
Na - Sódio
ORAC - Oxygen Radical Absorbance Capacity
OMS – Organização Mundial da Saúde
P - Fósforo
PEP – Ácido fosfoenolpirúvico
pH – Potencial hidrogeniônico.
POD - Peroxidase
POS - Pectino-oligossacarídeos
PUFA – Polyunsaturated fatty acid
PDA - Ágar Dextrose Batata
p/v – Relação peso/volume
rpm - Rotações por minuto
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SOD - Superóxido dismutase
SFB – Soro Fetal Bovino
Se - Selênio
SOAD - South-American Office for Anti-Cancer Drug Development
SiHa – Linhagem de células de carcinoma de células escamosas de cólo uterino humano
t – tonetalada
TBHQ - tercibutilhidroquinona
TCA – Ácido tricloroacético
Temp - Temperatura
TGF-β – Transforming Growth Factor β
TNT – Tecido Não Tecido
USDA - Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
UFC - Unidade formadora de colônia
UV – Ultravioleta
v/v – Relação volume/volume
XOS - Xilo- oligossacarídeos não digeríveis
Zn - Zinco
786-0 – Linhagem de células de adenocarcinoma renal humano
3T3 – Linhagem de fibroblastos de camundongos
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1. INTRODUÇÃO

Resíduos do processamento de alimentos de origem vegetal podem ser ótimas fontes de
compostos bioativos, que podem ser utilizados pela indústria alimentícia e farmacêutica devido
as suas propriedades nutricionais e biotecnológicas. Além disto, nos dias atuais, o
aproveitamento destes resíduos é uma ação imprescindível sob a ótica sustentável, nos âmbitos
econômico, social e ambiental.
O mercado de alimentação coletiva tem sido sinônimo de inúmeros investimentos ao
setor de serviços, por apresentar caráter promissor, geração de renda, empregos e
competitividade. Paralelamente, estes estabelecimentos têm sido marcados pelo grande volume
de resíduos produzidos. A maior quantidade de perda é verificada em frutas e hortaliças, que
representa 0,5 bilhões de toneladas em países em desenvolvimento, e grande parte ocorre durante
o processamento e distribuição (GUSTAVSSON et al., 2011).
Os resíduos da produção de refeições, apesar de possuírem em sua composição vitaminas,
minerais, fibras e compostos antioxidantes, são desperdiçados na maioria dos serviços de
alimentação. Destaca-se neste contexto o melão, fruto tropical amplamente consumido no país,
porém, gerador de uma grande quantidade de resíduo (cascas e sementes) pós-processamento.
Além da casca ser uma parte naturalmente não comestível do melão, este fruto contém grande
quantidade de sementes que, apesar de apresentarem potencial nutritivo, constituem material de
descarte em indústrias de polpa de frutas, em serviços de alimentação e até mesmo no consumo
doméstico (MALACRIDA, 2007).
O melão (Cucumis melo L.) possui elevada expressão econômica, sendo cultivado em
várias regiões do mundo, devido a sua adaptação a diversos tipos de solo e clima. Existe uma alta
demanda na produção e comercialização do melão, sendo o Brasil um dos países com grande
potencial para suprir essa demanda, possuindo uma área de aproximadamente 17,5 mil hectares
destinados ao seu cultivo (IBGE, 2009). Na pauta de exportações brasileiras de frutas frescas, é o
segundo colocado e, vem continuamente, apresentando aumentos na produção e no valor, o que
indica sua importância para a geração de emprego e renda (FREITAS, 2009).
Nos últimos anos, a produção mundial de melão apresentou um incremento de 55%,
passando de 20 milhões de toneladas em uma área cultivada de 1,1 milhões de hectares em 1999
para 31 milhões de toneladas em uma área de 1,4 milhões de hectares em 2013. O Brasil
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apresenta muitos méritos na fruticultura, em particular na última década, na qual a produção de
frutos foi aumentada em 22,49%. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
mostrou que em 2011 a colheita de frutos atingiu mais de 44 milhões de toneladas. O principal
pólo exportador da fruta no Brasil situa-se na região de Mossoró, no estado do Rio Grande do
Norte (RN). O diferencial está na qualidade e nas características proporcionadas pelo nosso meio
ambiente, como também aos meios de produção do fruto na cidade, com alta visibilidade no
mercado internacional.
Apesar deste crescimento, uma grande quantidade de frutas são desperdiçadas (FAO,
2013). Normalmente, as partes não comestíveis do melão, cascas e sementes, são completamente
descartadas durante o processamento e consumo habitual, referindo-se cerca de 8 a 20 milhões
de toneladas por ano a nível mundial. Estes valores são alarmantes e servem para incentivar o
aproveitamento integral do melão em novas formulações alimentares, como em farinhas,
biscoitos, bolos e pães, minimizando o desperdício e propiciando a obtenção de novos produtos.
Alternativas como estas devem ser aplicadas, sobretudo porque cascas e sementes possuem
elevado potencial de reaproveitamento. Bioprocessos podem ser aplicados nestes resíduos
visando fornecer matéria-prima de baixo custo, diminui o risco de poluição ambiental e
contribuir para o aumento do consumo de alimentos fontes de ingredientes bioativos de boa
aceitabilidade (STEVANATO, 2006). Portanto, novos aspectos sobre o uso da casca e sementes
para a produção de aditivos alimentares, com alto valor nutritivo ou a aplicação da biotecnologia
na produção de enzimas, tem atraído maior interesse (WANG et al, 2016;. REZZADORI,
BENEDETTI e AMANTE, 2012).
As sementes e as casca do melão são resíduos de culturas agrícolas, e podem ser
considerados resíduos lignocelulósicos, os quais apresentam em sua constituição, lignina e
celulose, juntamente com outros componentes, como hemicelulose e pectina (CARDONA et al.,
2010). Estes resíduos têm grande potencial biotecnológico para a obtenção de produtos de
interesse industrial, como o etanol, glicose, proteínas, enzimas, compostos de aroma e
ingredientes prebióticos (SOCCOL et al., 2010). Ingredientes funcionais com atividades
prebióticas possuem vários benefícios à saúde, uma vez que promovem mecanismos de controle
de processos infecciosos, modulação da resposta imunológica e combate a radicais livres, além
de atuarem como aditivo natural alimentar como fonte de fibras. Neste sentido, reforça-se a
utilização de resíduos alimentares de baixo valor comercial, mas com excelentes potencialidades
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de promoção da saúde, tratamento e prevenção de doenças, para agregação de valor e
fortalecimento do mercado competitivo.
Antioxidantes naturais, particularmente presentes em frutas e vegetais, com destaque para
os seus resíduos, têm mostrado interesse crescente entre os consumidores e a comunidade
científica. Isso acontece especialmente no contexto da alta prevalência de doenças crônicas,
como o câncer (SANCHO, SILVA e DANTAS, 2015). Antioxidantes presentes em frutas podem
reduzir o risco de câncer e de mortalidade relacionada, além disso, a exploração de propriedades
antioxidantes e funcionais a partir de fontes naturais, visam substituir o uso de antioxidantes
sintéticos em produtos alimentares (SUHAIL et al., 2012). O uso de antioxidantes como
ingredientes em produtos alimentares como conservantes para prolongar a vida útil, manter a
qualidade e propriedades antioxidantes, é uma alternativa eficaz e amplamente utilizado nos dias
atuais, visando alimentos mais saudáveis e funcionais.
Diante do exposto, o objetivo geral deste estudo foi investigar as potencialidades de
resíduos de melão (Cucumis melo L. var. reticulatus) quanto aos aspectos biotecnológicos na
produção de enzimas e utilização como ingredientes prebióticos, bem como aspectos nutricionais
e funcionais, como atividade antioxidante in vitro e antitumoral em linhagens celulares.
Este trabalho está estruturado em capítulos: o capítulo 1 consta de uma introdução geral
sobre os temas estudados, o objetivo geral e os objetivos específicos da tese. O capítulo 2
apresenta uma revisão bibliográfica referente aos assuntos pertinentes ao entendimento dos
temas abordados nesta pesquisa. Neste capítulo são introduzidos os aspectos teóricos a cerca do
melão, suas características nutricionais, antioxidantes em alimentos, câncer e sua relação com
compostos bioativos, prebióticos e probióticos e importância biotecnológica de resíduos
lignocelulósicos.
No capítulo 3 encontram-se especificadas as metodologias utilizadas para alcançar os
objetivos propostos. O capítulo 4 apresenta os resultados obtidos e discussão. As conclusões do
estudo e perspectivas futuras são apresentadas no capítulo 5 e o capítulo 6 aponta as referências
citadas ao longo do texto da tese. O capítulo 7 apresenta os artigos derivados da tese. O apêndice
desta tese descreve a experiência e as atividades desenvolvidas no período do doutorado
sanduíche na Universidade de Alberta, na cidade de Edmonton no Canadá.
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral
Avaliar potencialidades de resíduos de melão (Cucumis melo L. var. reticulatus) quanto aos
aspectos antioxidante, antiproliferativo e prebiótico in vitro e sua aplicação biotecnológica para
produção de enzimas celulolíticas.
1.2.2 Objetivos específicos

- Determinar condições ótimas de secagem dos resíduos de melão utilizando planejamento
experimental;
- Determinar parâmetros físico-químicos das farinhas;
- Avaliar o efeito prebiótico in vitro das farinhas de resíduos de melão;
- Avaliar o potencial das farinhas como substrato na produção de enzimas;
- Determinar compostos fenólicos totais, flavonóides totais e taninos em extratos aquoso,
hidrometanólico e hidroetanólico das farinhas de resíduo de melão;
- Verificar atividade antioxidante in vitro dos extratos obtidos das farinhas de resíduos de
melão;
- Avaliar a capacidade antiproliferativa dos extraos de resíduos de melão frente a linhagens
de células tumorais.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Aspectos gerais da cultura do Melão (Cucumis melo L.)
A família Cucurbitaceae inclui em torno de 130 gêneros e 800 taxonomias. Dentre elas,
as espécies mais importantes economicamente são: Cucumis melo L. (melão), Cucumis sativus L.
(pepino), Citrullus lanatus (melancia) and Cucurbita L. spp. (abóbora) (JEFFREY e DE WILDE,
2006).
O melão, quanto a sua botânica, pertence a família das curcubitáceas, gênero Cucumis e
espécie Cucumis melo L. Acredita-se que sua origem tenha sido na África e sua introdução no
Brasil foi feita pelos imigrantes europeus em meados da década de 60, no Rio Grande do Sul,
expandindo-se para o estado de São Paulo, e posteriormente para as regiões Norte e Nordeste,
destacando-se em termos de área plantada e produção entre as décadas de 80 e 90 (ARAÚJO,
2008.
O melão é uma das mais comuns cultivares do mundo e uma das espécies mais
polimórficas que compreendem um extensivo número de cultivares e genótipos, que podem ser
agrupados de acordo com suas características. É um fruto muito apreciado e de popularidade
crescente no Brasil, sendo também consumido em larga escala pela Europa, Estados Unidos e
Japão (SILVA e COSTA, 2003).
O alto polimorfismo de melões cultivados tem conduzido botânicos a proporem
diferentes classificações. Em 1859 o botânico francês Charles Naudin utilizando-se das plantas
cultivadas em seu jardim, no Museu de História Natural em Paris, propos o primeiro sistema de
categorização para o Cucumis melo L. Naudin, subdividindo estas espécies em dez grupos, os
quais foram mais tarde revisados por botânicos, propondo nomes trinominais. Ainda mais tarde
em 2000, Petrat e colaboradores propuseram uma classificação sintetizada, na qual identificaram
sinônimos para os tipos e reconheceram dezesseis grupos e denominaram-as como variedades
(CRISÓSTOMO et al., 2003).
Existem sete variedades botânicas de interesse para agricultura, no entanto, no Brasil, são
cultivados tipos comerciais de apenas duas variedades botânicas: Cucumis melo var. inodorus
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Naud. e Cucumis melo var. cantaloupensis Naud. Cucumis melo var. inodorus Naud. apresentam
frutos de casca lisa, coloração amarela, branca ou verde escura. É um fruto sem aroma e de boa
conservação pós-colheita. A polpa é geralmente espessa (20 mm a 30 mm), de coloração que
varia de branca a verde clara. O tipo que apresenta frutos de casca verde (o pele de sapo) é o
segundo mais cultivado deste grupo. Cucumis melo var. cantaloupensis Naud. possui frutos
aromáticos, podendo ter casca recoberta com rendilhamento corticoso (reticulatus), de coloração
ligeiramente amarela a esverdeada. Existem ainda outros frutos de casca verde rugosa,
apresentando gomos ou costelas bem características, no sentido longitudinal. Os frutos
rendilhados têm polpa de coloração amarela a salmão. Os frutos desta variedade têm baixa
resistência ao transporte e reduzida vida pós-colheita e são geralmente chamados de melão
cantaloupe (ARAGÃO, 2011).
Para facilitar a comercialização, os melões cultivados são agrupados numa classificação
comercial por tipo com características semelhantes, facilmente identificados e diferenciados um
dos outros, pelo aspecto da casca, cor, presença ou ausência de suturas quando maduros,
cicatrizes, reticulação ou rendilhamento, formato do fruto e cor a polpa (ARAGÃO, 2011).
Para o mercado brasileiro, essa classificação compreende 6 tipos comerciais, conforme
Figura 1.
a) Amarelo: Foi introduzido da Espanha, por isto, também conhecido como melão amarelo
espanhol. É inodoro, tem casca amarela e polpa branca creme.
b) Pele de sapo: Melão inodoro, de polpa verde e casca verde clara com manchas verdes
escuras.
c) Honey Dew: Tem formato esférico, casca lisa com cor variando entre o branco e o
amarelo, podendo sua polpa ser de cor verde, salmão ou branca.
d) Cantaloupe: Este melão tem origem americana e é um dos mais produzidos do mundo.
Tem frutos esféricos, polpa salmão e bastante aromático. Uma nomenclatura muito
comum é a do melão japonês, um melão rendilhado do tipo cantaloupe.
e) Gália: Este tipo possui melões aromaticos de origem israelence. Os frutos caracterizam-se
pela forma arredondada, casca verde no início da maturação e amarela quando o fruto
está maduro. Tem pouca reticulação, peso médio varia entre 0,7 Kg a 1,3 Kg e polpa
branca esverdeada.
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f) Charentais: São os melões aromáticos de origem francesa, encontrados tipos de casca
lisa, forma arredondada e às vezes achatada, com suturas ou costelas e casca verde ou
ligeiramente cinza. Existem os tipos com casca verde escura e polpa salmão e um terceiro
tipo de casca bastante reticulada com costelas verdes escuras, formato Redondo ou semiovalado, polpa salmão sendo muito aromáticos. Estes três tipos fazem parte da variedade
botânica Cantaloupensis.
Nas últimas duas décadas, verificou-se um aumento na produção de melões da variedade
reticulatus nas áreas tradicionalmente produtoras de melões no Nordeste e em cultivo protegido
nas regiões Sul e Sudeste do país. Este aumento na produção se deve a possibilidade de maior
lucratividade que pode ser alcançada em pequenas áreas em algumas épocas do ano, quando a
cultura desse tipo de melão é utilizada em rotação, as culturas costumeiramente cultivadas em
ambiente protegido e, principalmente, pela possibilidade de exploração do mercado europeu, que
tem mostrado boa aceitação dos melões oriundos do Brasil (SILVA et al., 2000).
Figura 1. Principais variedades comerciais de melão plantadas no Brasil

(Fonte: Adaptado de Machado, 2007).
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O melão (Cucumis melo L.) possui numerosas espécies que diferem largamento no
tamanho (gramas a quilogramas), forma (redonda a alongada) e propriedades organolépticas
(amargo a doce). Cultivares climatéricas como a variedade cantaloupensis (grupos reticulado e
charentais) são valorizados pela sua doçura, polpa aromática e refrescante, enquanto melão não
climatérico como a variedade inodorus temos a falta de aroma (ALLWOOD et al., 2014).
Estruturalmente o melão é composto de epicarpo (casca) a camada mais externa, com
cerca de 0,5 cm de espessura, mesocarpo e endocarpo (antecasca e polpa com espessura de 3,7
cm em média), placenta (uma espécie de pele que separa as sementes da polpa) e sementes,
constituindo a cavidade interna com cerca de 5,8 cm (QUEIROGA et al., 2010) (Figura 2).
Figura 2. Partes do melão Cucumis melo L. cantaloupensis var. reticulatus

Fonte: Google Images

Com relação aos atributos químicos, o melão, especialmente, o cantaloupe, possui um
conteúdo de sólidos solúveis totais de 11,71º Brix, estando acima das especificações mínimas
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para os mercados internacionais mais exigentes (10º Brix). A coloração da casca de frutas
diferencia entre tipos e variedades, incluindo o branco, amarelo, laranja ou verde podendo
também ser listrada. Os pigmentos relatados na literatura que conferem essa variação de cores
externas são carotenóides, principalmente β-caroteno e clorofilas (QUEIROGA et al., 2010;
BURGER et al., 2006).
O melão rendilhado apresenta vantagens comerciais em relação aos outros melões, tais
como preferencia de mercado, boa cotação comercial e cultivo em pequenas áreas com boa
lucratividade. Possui ciclo vegetativo curto, que é favorecido quando há bastante luminosidade,
altas temperaturas, baixa umidade relativa, e boas condições de irrigação, no entanto, possui
baixa conservação pós-colheita, dificultando transporte e armazenamento. A produtividade
média de melão rendilhado varia de 35 a 47 toneladas por hectare (GUSMÃO, 2001;
BRANDÃO FILHO, VASCONCELLOS, 1998).
Nas últimas décadas, a produção mundial de melão apresentou um incremento de 55%,
aumentando de 20 milhões de toneladas em uma área cultivada de 1,1 milhões de hectares, em
1999, para 31 milhões de toneladas em área de 1,4 milhões de hectares, em 2011. O continente
asiático apresenta 68,37% da produção mundial desse fruto, com destaque para a China, que
ocupa a primeira posição mundial, seguido pela América com 13,90%, Europa 11,11%, África
6,24% e Oceania 0,38% (FAO, 2013).
De acordo com dados do IBGE, a produção agrícola de melão no Brasil teve 22.810
hectares de área plantada, 22.789 hectares de área colhida, 575.386 toneladas de quantidade
produzida, com rendimento médio de 25.248 kg/ha. No estado do Rio Grande do Norte (RN),
foram 9.062 hectares de área plantada e área colhida, produzindo 260.782 toneladas com
rendimento de 28.778 kg/ha (IBGE, 2012).
O Brasil apresenta muitos méritos no setor da fruticultura, com destaque para última
década, em que a produção de frutas foi ampliada em 22,49%. Os números oficiais do Instituto
Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) mostram que em 2011 a colheita de frutos alcançava
mais de 44 milhões de toneladas.
Paralelamente a esta produtividade, o consumo per capita de frutas do brasileiro tem
aumentado. O Instituto Brasileiro de Frutas (IBRAF) estimou que em 2012 o consumo per capita
foi de 70,84 Kg/hab/ano. Apesar do crescimento, a utilização diária de frutas na alimentação
ainda está longe do recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que é de 100
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Kg/hab/ano ou 400 g ao dia. Neste sentido, é importante estimular o consumo de frutas,
sobretudo em sua forma integral.
O comércio externo para as frutas brasileiras segue uma curva ascendente. No ano de
2013, o campeão de vendas foi o melão, que teve incremento de 5,31% na quantidade em relação
ao ano anterior, chegando a 191.412 mil toneladas, ou 26,22% do total exportado, gerando uma
receita de mais de 147 milhões de dólares (ANUÁRIO, 2014). Dados do IBRAF (2010) sobre a
estatística de exportações brasileiras de frutas frescas demonstraram que o melão lidera o volume
de exportação com 177.828.525 Kg alcançando valores de US$ 121.969.814.
O Anuário Brasileiro de Fruticultura (2014) aponta que o melão foi a 13ª fruta mais
produzida no país, com uma área de cultivo de 22,810 hectares e volume de produção de 575.386
toneladas, em lavouras situadas em sua ampla maioria no Nordeste. O agronegócio do melão é
um exemplo de evolução rápida de aprimoramento tecnológico e de geração de emprego e renda
no semiárido brasileiro (CRISÓSTOMO et al., 2008). A produção brasileira concentra-se no
nordeste (95,8%), principalmente no estado do RN (46,6%), Ceará (35%), Bahia (10,5%) e
Pernambuco (3,5%). Nessa região, os polos Mossoró e Açu, no RN, Baixo Jaguaribe, no Ceará, e
Petrolina, PE/Juazeiro, BA, são considerados os principais produtores (IBGE, 2011) (Figura 3).
Figura 3. Mapa dos principais polos de produção de melão no Brasil.

(Fonte: Embrapa, 2015)
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Dentro do RN, a maior concentração de plantas de melão encontra-se na região de
Mossoró. A região é altamente tecnificada, gerando 24 mil empregos diretos com a fruticultura
irrigada. O sucesso da cultura no nordeste se deve às condições ótimas de clima, tais como
intensidade e duração da luminosidade, altas temperaturas e baixa precipitação pluviométrica
(SILVA et al., 2002).
O polo Mossoró-Açu está localizado na mesorregião Oeste potiguar. Abrange os
municípios de Mossoró, Baraúna, Grossos, Tibau, Açu, Apodi, Governador Dix-Sept Rosado e
Upanema, compondo uma área total de 8.107 Km2 (IBGE, 2010). A região é banhada pelas
bacias Piranhas/Açú e Apodi/Mossoró, encontrando a Barragem Armando Ribeiro Gonçalves e a
Barragem de Santa Cruz no Apodi, ambas com capacidade para 2,4 bilhões de m3 e 600 milhões
de m3 de água, respectivamente (ARAÚJO et al., 2008).
Segundo Andrade (2013) e Nunes et al. (2004), o Município de Baraúna, nas últimas
décadas, vem se destacando como um importante produtor de frutas irrigadas, principalmente no
cultivo do meloeiro, que obteve um aumento na produção em virtude do desenvolvimento de
tecnologias aliadas às condições edafoclimáticas favoráveis.
Os tipos de melão mais produzidos no Rio Grande do Norte são Amarelo, Orange, Gália,
Charentais, Cantaloupe e Pele de Sapo. Esta cultura tem grande importância para o país, em
especial para a região Nordeste, que apresenta condições favoráveis para o cultivo, além da
geração de emprego e renda para os estados produtores dessa olerícola (SALES JÚNIOR et al.,
2006).
2.2 Propriedades nutricionais do melão
A composição química de frutas depende grande parte do tipo de fruta e do seu
amadurecimento. Os componentes fundamentais são açúcares, polissacarídeos e ácidos
orgânicos. De composição variada, a depender da parte da fruta, têm-se os compostos
nitrogenados e lipídios. Dentre os compostos nitrogenados, destacam-se as enzimas
pectinolíticas, celulases e peroxidases. Além disso, não menos importantes são encontrados os
componentes do metabolismo secundário, como os pigmentos e compostos aromáticos,
vitaminas, minerais e compostos fenólicos (CHAMPE, HARVEY e FERRIER, 2008).
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O alimento em sua integralidade apresenta potencialidades que vão além de suas funções
nutricionais normais como fonte de energia e substrato para a formação de células e tecidos,
podendo possuir, em sua composição, uma ou mais substâncias capazes de atuar como
moduladores dos processos metabólicos, melhorando as condições de saúde, promovendo o bemestar e prevenindo o surgimento precoce de doenças degenerativas. Esses alimentos auxiliam a
pesquisa científica e avanços tecnológicos na busca por alimentos funcionais e nutracêuticos,
atendendo a demanda de mercado, em que o consumidor almeja cada vez mais produtos
saudáveis e com propriedades benéficas à saúde (COELHO e WOSIACKI, 2010).
Originalmente, a popularidade de melão dar-se principalmente

devido a sua polpa

refrescante e saborosa e aroma agradável. Ele tem sido consumido, especialmente em períodos
de verão como um aperitivo, em sopas frias e saladas, e também como sobremesa. Interesse
crescente no consumo de melão é associado com os seus potenciais benefícios para a saúde
humana, em particular alto potencial antioxidante e propriedades anti-inflamatórias, os
benefícios anti-diabéticos, a atividade anti-ulcerogênica, propriedades anti-bacterianas, e o seu
uso na medicina popular em várias culturas (SUBRATTY et al., 2005; SEMIZ e SEN, 2007; WU
e NG, 2008; MAHOMOODALLY, 2013; VOULDOUKIS et al., 2004; ISMAIL et al., 2010;
JAYASOORIYA et al., 2000; KENNY et al., 2013; KHAN e OMOLOSO, 1998; YESILADA et
al., 1999).
De acordo com a Tabela de Composição de Alimentos (TACO, 2011), a parte comestível
do melão possui em 100 g, 91,3% de umidade, com valor calórico de 29 Kcal, proteína 0,7 g,
traços de lipídios, carboidratos 7,5 g, fibras 0,3 g, cinzas 0,5 g, cálcio 3,0 mg, potássio 216 mg,
fósforo 10 mg, sódio 11 mg e magnésio 6,0 mg. Frutos das curcubitáceas são fontes
significativas de fibras dietéticas, beta caroteno (pró-vitamina A), minerais como o potássio, e
vitamina C.
Outro estudo avaliou composição centesimal da polpa de melão (Cucumis melo L. var.
Inodorus Naud), e demonstrou 29 Kcal, 7,5 g de carboidrato, 0,3 g de fibras, 0,7 g de proteínas,
0,5 g de cinzas, com 91,3% de umidade em base úmida. Ainda neste estudo, cascas de melão
foram analisadas para composição centesimal, encontrando valores de 18,9 Kcal, 2,13 g para
carboidratos, 4,58 g para fibras, 2,03 g para proteínas, 0,25 g de lipídios, 1,19 g de cinzas, em
89,8% de umidade em base úmida (STORK et al., 2013).
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Pesquisa investigou a composição centesimal de sementes de melão amarelo e encontrou
os seguintes dados: umidade (5,6%); lipídios (25,2%); proteínas (20,1%); cinzas (3,2%); fibras
(30%) e carboidratos (15,8%) (MALACRIDA et al., 2007). Características nutricionais de
sementes de melão também foram investigadas no estudo de Lazos em 1986 sendo encontrados
os seguintes dados, em base seca, lipídio total 37,8%, proteína 25,2%, fibra total 15,4% e cinzas
3,85%. As sementes apresentaram consideráveis quantidades de minerais essenciais (K, Ca, Mg,
Fe, Cu, Zn e P). Também foram encontrados ácidos graxos essenciais, linoléico em
concentrações de 64,6%, seguido do oléico com 20,1%.
Evidências científicas têm relatado benefícios funcionais de sementes de melão, as quais
impulsionam a imunidade, reduz riscos cardiovasculares, auxilia na normalização dos níveis de
gorduras no sangue e contem nutrientes essenciais para cicatrização de feridas. Em adição,
possuem efeito protetor para osteoporose e promove o crescimento saudável de ossos e dentes,
além de serem ricas em proteínas e ácido graxo ômega-3. Vários relatos têm sido publicados
para a composição de sementes de melão e o seu perfil de ácidos graxos e mostraram elevado
conteúdo de ácido linoléico (MARAN e PRYIA, 2015).
Estudo realizado com melão tipo Citrillus também pertencente à família das
curcubitáceas, verificou que a semente de melão é rica em lipídio, proteína e pectina. Quanto à
composição de aminoácidos, as sementes apresentaram baixo teor de lisina e alto teor de
metionina. Neste estudo as sementes foram utilizadas para preparo de sopas, na qual agiram
como espessante alimentares (COELHO et al., 2001).
Chen e Hwa-Kang (2013) estudaram o potencial de sementes de melão oriental (Cucumis
melo L. var. Makuwa Makino) para o desenvolvimento de diabetes tipo 2 ligado a hiperglicemia.
Eles utilizaram extratos etanólico e hexanólicos da semente de melão para avaliar as suas
atividades inibidoras da α-glicosidase e α-amilase. Baixo conteúdo de fenólicos foi detectado no
extrato com hexano e exibiram atividades inibidoras mais elevadas contra α-glicosidase e αamilase que o extracto de etanol. Análises em cromatografia a gás revelaram que o extrato com
hexano apresentou ácido linoléico (29,6%), ácido oléico (17,3%) e ácido palmítico (6,5%). Em
alta concentração, extrato de hexano exibiram atividades inibidoras fortes contra α-glucosidase
(35,3%) e α-amilase (61,8%). Estes estudos in vitro indicaram que o extrato de semente de melão
oriental, utilizando hexano como solvente de extração, pode ser utilizado como uma alternativa
potente para controlar a diabetes Tipo 2.
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Sementes da espécie híbrida de melão Cucumis melo var. reticulatus Naud ChunLi;
apresentaram alta porcentagem de lipídios (35,6%) e proteínas (29,9%). Análise dos óleos por
cromatografia a gás revelou a presença de 25 ácidos graxos, variando de C4 a C24, com
concentrações individuais em torno de 54,8%. Ácidos linoléico, oléico, palmítico e esteárico,
foram os principais ácidos graxos contribuindo com 53,9%, 12,1%, 23,9% e 5,7%,
respectivamente. As proteínas da semente foram ricas em arginina, ácido aspártico e glutâmico,
enquanto que os aminoácidos limitantes foram metionina e lisina (MIAN-HAO e YANSONG,
2007).
Estudo sobre as características e composição lipídica de sementes de melão secas,
demonstrou uma faixa de 22-53% de lipídios e 21,8% de proteínas. Procedimentos padrões
foram aplicados para determinar a composição de ácidos graxos das sementes e o perfil mostrou
conteúdo de ácido graxo insaturado de 77% e um alto teor de PUFA (63%). Assim como em
outros estudos o ácido graxo predominante foi o linoléico (18:2) em 62%, seguido de oléico
(18:1), esteárico (18:0) e palmítico (16:0) com valores entre 10-14%. É um fato bem conhecido
que a composição de ácidos graxos dos óleos de semente depende das condições climáticas e da
cultivar de fruto (MIRJANA e KSENIJA, 2005; BRIGNOLI, KINSELLA e WEIHRAUCH,
1976).
Uma pesquisa avaliou a composição das sementes do melão híbrido AF-522,
comercialmente classificada como melão amarelo, e largamente cultivada na região nordeste,
demonstrou que as sementes continham alta porcentagem de lipídios (30,8%) e proteínas
(14,9%). A cromatografia a gás revelou a presença de 24 ácidos graxos, variando de C6 a C24,
com exceção de C11, C19, C21 e C23, com concentrações variando de traços a 64%. Linoléico,
oléico, palmítico e esteárico foram os ácidos graxos principais contribuindo com 64%, 19%,
9,5% e 4,9%, respectivamente, do total de ácidos graxos insaturados (84%). As proteínas da
semente foram ricas em arginina, ácidos aspártico e glutâmico, enquanto foi limitado para os
aminoácidos metionina e lisina (MELO, NARAIN e BORA, 2000).
Óleo de semente de melão tem sido destacado em pesquisas científicas, sobretudo devido
essas sementes serem descartadas como resíduo agro-alimentar e pode ser economicamente
utilizada como subprodutos alimentares, bem como na obtenção de extratos ricos em lipídios
visando a produção de biodiesel. Estudo identificou que houve redução do custo global deste
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biocombustível ao se produzir biodiesel a partir do óleo de semente de melão quando comparado
com óleos convencionais de outros vegetais (RASHID et al., 2011).
2.3 Estresse oxidativo e antioxidantes
O cenário principal das reações de oxidação são as espécies moleculares conhecidas
como radicais livres, os quais são moléculas ou átomos que apresentam elétrons não pareados.
Radicais, como o radical hidroxil (OH) apresentam energia muito elevada e podem oxidar
qualquer molécula, causando abstração do oxigênio (DAMODARAN, PARKIN e FENNEMA,
2010).
O estresse oxidativo ocorre em todos os organismos expostos a ambientes oxigenados.
Logo, os sistemas biológicos desenvolveram diversas defesas antioxidantes a fim de se proteger
da oxidação sob diversos mecanismos químicos para inibição (DAMODARAN, PARKIN e
FENNEMA, 2010). O estresse oxidativo imposto por Espécies Reativas de Oxigênio (ERO) e
Espécies Reativas do Nitrogênio (ERN) desempenham um importante papel em muitas doenças
crônicas degenerativas, como as doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, envelhecimento e
doenças neurodegenerativas. As formas mais comuns de espécie reativa de oxigênio incluem o
radical superóxido, peróxido de hidrogênio, radical livre hidroxila, oxigênio singleto e óxido
nítrico, as quais possuem significativa atividade biológica in vivo e in vitro. Estas espécies
podem diretamente conduzir mutações no DNA, alterar expressão gênica, modificar sinal de
transdução de células, apoptose cellular, peroxidação lipídica e degradação de proteínas (FU et
al., 2011).
A oxidação normalmente é conhecida como auto-oxidação, a qual significa “age por si”,
e este termo é usado para descrever a geração por perpetuação própria de radicais livres. Os próoxidantes, encontrados em todos os sistemas alimentares, são compostos ou fatores que causam
ou aceleram a oxidação. Muitos pró-oxidantes não são catalisadores verdadeiros, pois são
alterados durante a reação (por exemplo, o oxigênio singlete é convertido em hidroperóxido e íon
ferroso é convertido ao estado férrico). Os pró-oxidantes podem acelerar a oxidação pela
promoção da formação de radicais livres, como os metais de transição (DAMODARAN,
PARKIN e FENNEMA, 2010).
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Os metais de transição são encontrados em todos os alimentos, pois são constuituintes
comuns de material biológico, água, ingredientes e materiais de embalagem. Eles são uns dos
principais pró-oxidantes dos alimentos, diminuindo a estabilidade oxidativa de alimentos e
tecidos biológicos por sua capacidade de decompor hidroperóxidos em radicais livres. Os metais
reativos decompõem peróxidos de hidrogênio, e assim os radicais hidroxil são produzidos.
Quando o ferro e o hidroperóxido estão envolvidos com esta via, ocorre a reação de Fenton
(FENTON, 1894) (Figura 4).
Figura 4. Reações químicas geradoras de radicais livres.

O cobre e o ferro são os metais de transição que mais costumam participar destas reações
em alimentos, sendo que o ferro geralmente é encontrado em concentrações superiores em
comparação ao cobre. Este é mais reativo em estado cuproso (Cu+), decompondo o peróxido de
hidrogênio com velocidade 50 vezes superior à decomposição promovida pelo íon ferroso (Fe2+).
Outro pró-oxidante é o ânion superóxido, o qual é produzido pela adição de um elétron ao
oxigênio triplete. Esse ânion é produzido por enzimas, liberação de oxigênio da oximioglobina
na produção de metamioglobina ou por células como os fagócitos. O clico redox do ferro com o
ânion superóxido para a oxidação é conhecido como reação de Haber-Weiss (Figura 4)
(HALLIWELL, 1990).
Metais como ferro e cobre, com atividade de oxido-redução, quando em excesso no
organismo humano, podem desenvolver doenças sérias. Existe uma conexão entre acumulação
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de metais e doenças neurodegenerativas, e isto têm fortalecido o uso de quelantes de cobre na
doença de Wilson, quelação de manganês na deficiência do transportador de manganês
SLC30A10 (DUSEK et al., 2015).
Os antioxidantes agem nos organismos vivos por meio de diferentes mecanismos. Dentre
estes, podem ser citados: a complexação de íons metálicos, o seqüestro de radicais livres, a
decomposição de peróxidos, a inibição de enzimas responsáveis pela geração de espécies
reativas de oxigênio e nitrogênio e a modulação de vias sinalizadoras celulares
(VASCONCELOS, SILVA E GOULART, 2006).
O sequestro de ERO é uma medida efetiva para deprimir o nível de estresse oxidativo no
organismo visando prevenir e tratar algumas doenças. Relata-se que a ingestão de frutas, vegetais
e grãos ricos em compostos fenólicos está inversamente associada ao risco de desenvolver
doenças crônicas e degenerativas, tais como o cancer, doença cardiovascular e hiperlipidemia.
Estudos epidemiológicos mostram uma correlação inversa entre o risco de doenças crônicas e o
consumo de dietas ricas em polifenóis (SCALBERT et al., 2005; ARTS e HOLLMAN, 2005;
LEIFERT e ABEYWARDENA, 2008; CHEN et al., 2014).
Os antioxidantes atuam como aceptores de radicais livres, atrasando ou inibindo a via de
oxidação, descrita por três etapas gerais: iniciação, propagação e terminação. Os radicais livres
alquil (R) e peroxil (ROO), formados durante as etapas de iniciação e propagação da autooxidação, abstraem o átomo de hidrogênio do antioxidante com maior facilidade que os
hidrogênios de moléculas insaturadas, tornando as espécies inativas para a continuidade da
reação. O radical oriundo da reação com antioxidante é estabilizado por ressonância, pelo
deslocamento do elétron desemparelhado em torno do anel fenólico, formando um híbrido
estável, de baixa energia, incapaz de iniciar ou propagar as reações oxidativas
(WANASUNDARA; SHAHIDI, 2005).
Antioxidantes naturais em frutas e vegetais, como vitaminas e polifenóis são responsáveis
por diversos benefícios à saúde. Como uma importante categoria dentre os fitoquímicos, os
compostos fenólicos, universalmente existente em plantas, possuem alta habilidade antioxidante
e capacidade de sequestro de radicais livres, pelo mecanismo de inibição de enzimas
responsáveis pela produção de ROS e também por reduzir ROS altamente oxidados
(KAHKONEN, HOPIA e HAINONEN, 2001).
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2.3.1 Compostos fenólicos
Polifenóis são compostos de ocorrência natural que são encontrados em frutas, vegetais,
cereais e bebidas. São metabólitos secundários de plantas e estão normalmente envolvidos em
sistemas de defesa contra radiação ultravioleta ou agressão de patógenos. Em alimentos,
polifenóis podem contribuir para amargura, adstringência, cor, sabor, aroma e estabilidade
oxidativa. Múltiplos são os efeitos benéficos à saúde de polifenóis de plantas na dieta humana.
Com ação antioxidante eles podem neutralizar a reatividade destrutiva de espécies reativas de
oxigênio e nitrogênio, produzidos como subprodutos durante processos metabólicos no corpo
(PANDEY e RIZVI, 2009).
Compostos fenólicos, como flavonóides, ácidos fenólicos, taninos ou estilibenos
apresentam elevada capacidade antioxidante. Assim, frutos, plantas e especiarias ricos em
compostos fenólicos têm captado cada vez mais o interesse da indústria alimentar, e da
população em geral, como forma de melhorar a qualidade dos alimentos, visando promover a
saúde e retardar o processo de envelhecimento. A capacidade antioxidante foi avaliada através de
diferentes ensaios, nomeadamente, ensaios de avaliação da capacidade redutora, da capacidade
para sequestrar várias espécies reativas de oxigénio e a ainda da capacidade de quelação de ferro
(ESMAEILI e SONBOLI, 2010).
Os grupos fenólicos podem aceitar um elétron para formar um radical fenoxil estável.
Interrompendo assim, as reações de oxidação em componentes celulares. Está bem estabelecido
que alimentos e bebidas ricos em polifenóis podem aumentar a capacidade antioxidante do
plasma. Isto pode ser explicado pela presença de fenólicos redutores e seus metabólitos no
plasma, pelos seus efeitos sobre a concentração de outros agentes redutores ou pelo seu efeito na
absorção de componentes alimentares pró-oxidantes, tais como o ferro. O consumo de
antioxidantes tem sido associado com níveis reduzidos de danos oxidativos no DNA linfocítico.
Observações similares têm sido feitas com alimentos e bebidas ricos em polifenóis, indicando
efeito protetivo dos polifenóis. Há aumento das evidências de que, como antioxidantes,
polifenóis podem proteger células contra danos oxidativos e, além disso, limitar os riscos de
várias doenças degenerativas associadas com estresse oxidativo (LUQMAN e RIZVI, 2006).
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Quanto à estrutura e classe dos polifenóis, mais de 8000 compostos fenólicos tem sido
identificado em várias espécies de plantas. Todos os compostos fenólicos surgem a partir de um
intermediário comum, fenilalanina ou um precursor próximo, o ácido siquímico. Primeiramente,
eles ocorrem na forma conjugada, com um ou mais resíduos de açúcar ligados a um grupo
hidroxila, apesar de também existirem ligações diretas do açúcar (poli ou monossacarídeo) a um
átomo de carbono aromático. Associação com outros compostos, como ácidos carboxílicos e
orgânicos, aminas e lipídios, ligações com outros fenólicos também são comuns (KONDRATYU
e PEZZUTO, 2004).
Os compostos fenólicos são obtidos por diferentes rotas metabólicas majoritariamente
associadas à fotossíntese. As rotas metabólicas mais importantes para as plantas, em geral, são:
as rotas de respiração, a glicólise e o ciclo do ácido cítrico (LOBO, 2007). A rota metabólica
mais importante para a biossíntese dos fenólicos é a rota do ácido chiquímico. Através da
fotossíntese a planta produz carboidratos que a nível celular são consumidos pela glicólise
gerando ácido pirúvico e pentoses fosfato. O ácido pirúvico segue a rota gerando uma molécula
de ácido fosfoenolpirúvico (PEP) e as pentoses fosfato geram a eritrose-4-fosfato. Estas duas
moléculas sintetizam o DAHP substância metabolizada no DHS que por sua vez se decompõe
em ácido protocatechuico e ácido gálico. Estes compostos estão presentes nas plantas não apenas
no metabolismo secundário, mas também no metabolismo primário, ou seja, a rota metabólica
chiquimica esta fortemente relacionada com o crescimento, síntese proteica e o desenvolvimento
da planta, apesar de, sua principal expressão ser na fase adulta estimulando a produção destes
metabólitos os quais alcançam níveis mais significantes na produção de compostos fenólicos
(DIAS, 2016).
Os polifenóis podem ser classificados em diferentes grupos em função do número de
anéis fenólicos que contém e pelos elementos estruturais que ligam esses anéis um ao outro. As
principais classes incluem ácidos fenólicos, flavonóides, estilbenos e lignanas (SPENCER et al.,
2008).
Os ácidos fenólicos estão divididos em: hidroxibenzóico e hidroxicinâmico. Os ácidos
fenólicos são responsáveis por um terço dos compostos polifenólicos em nossa dieta e são
encontrados em todos os vegetais, particularmente abundantes em frutas ácidas. Os ácidos
caféico, gálico e ferúlico estão entre os mais comuns. O ácido gálico, juntamente com o ácido
elágico são os constituintes dos taninos hidrolisáveis, os quais possuem propriedades
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farmacológicas antitumorais, antioxidantes, antiinflamatória, cardioprotetora e neuroprotetores
(PRISCILLA e PRINCE, 2009).
Os flavonóides são os mais abundantes polifenóis na dieta humana e compartilham uma
estrutura básica comum, consistindo de dois anéis aromáticos unidos por três átomos de carbono,
formando um heterociclo oxigenado. Mais de 4000 variedades de flavonóides tem sido
identificada, muitas delas são responsáveis por cores atrativas em flores, frutas e folhas. Baseado
nos diferentes tipos de heterociclo envolvido, os flavonóides podem ser divididos em seis
subclasses: flavonol, flavona, flavanona, flavanol, antocianina e isoflavona. Diferenças
individuais em cada grupo resultam da variação no número e disposição dos grupos hidroxilas e
o seu grau de alquilação e glicosilação. Flavonols (quercetina e kaempferol), flavanol
(catequinas) e isoflavona (genisteína) são alguns dos mais comuns flavonóides (MATSUI, 2016).
Estilbenos contém dois radicais fenil ligados por uma ponte de dois carbonos metilados.
Estilbenos em plantas atuam como antifúngicos em resposta à infecções ou injúria. O estilbeno
mais estudado é o resveratrol, encontrado em quantidades significativas em uvas, especialmente
vinho tinto. As lignanas são compostos difenólicos que contém uma estrutura de 2,3
dibenzilbutano que é formado pela dimerização de dois resíduos de ácido cinâmico. As lignanas
são, em sua maioria, fitoestrógenos. A mais rica fonte na dieta é a linhaça (ZAMORA-ROS et
al., 2016).
Muito dos compostos vegetais são terpenos, os quais são sintetizados a partir de dois
percurssores, o isopreno e seu isômero, que se fundem gerando diversos compostos. Dentre os
compostos desta classe encontram-se os hormônios vegetais, os esteróides, componente dos
lipídios de membrana. Outra importante classe de terpenos são as saponinas e os carotenóides
(NAGEGOWDA, 2010; PERES, 2004).
As saponinas são glicosídios de esteróides ou de terpenos policíclicos, as quais contêm
uma parte lipofílica (esteróide) e uma parte hidrofílica (açúcares), as quais determinam a
propriedade de redução da tensão superficial da água e suas ações detergentes. Essas substâncias
possuem interesse farmacêutico, como coadjuvante em formulações, componente ativo em
drogas vegetais, ou ainda, como matéria para síntese de esteróides. As saponinas também
demonstraram propriedades antiinflamatórias, antimicrobiana, antiviral e antitumoral (SIMÕES,
1999; XU et al., 2012).
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Quanto à ocorrência, a distribuição de fenólicos em plantas encontra-se a nível celular,
subcelular e de tecido, de forma não uniforme. Fenólicos insolúveis são encontrados na parede
cellular, enquanto que compostos fenólicos solúveis estão presentes dentro de vacúolos celulares
de plantas As camadas exteriores de plantas, comumente possuem altos níveis de fenólicos,
quando comparados com aqueles localizados nas partes internas (SIMON et al., 1992; WINK,
1997).
Numerosos fatores afetam o conteúdo de fenólicos das plantas, estes incluem: grau de
amadurecimento no tempo de colheita, fatores ambientais, bem como, condições de solo,
exposição solar, ocorrência de chuvas, entre outros. O grau de maturação influencia
consideravelmente as concentrações de vários fenólicos. Em geral, o conteúdo de ácidos
fenólicos diminui durante o amadurecimento, enquanto que, por exemplo, a concentração de
antocianinas aumenta. Muitos polifenóis, especialmente ácidos fenólicos, estão diretamente
envolvidos na resposta de plantas a diferentes níveis de estresse: eles contribuem para
cicatrização por lignificação de areas danificadas, possuem propriedades antimicrobianas e suas
concentrações podem aumentar após uma infecção (MANACH et al., 2004; PARR e
BOLWELL, 2000).
É importante ressaltar que as condições de estresse, por exemplo, uma economia de água
pode induzir a mudanças no metabolismo secundário das plantas, as quais podem propiciar a
melhora dos níveis de compostos bioativos em frutas. Estudo identificou que a deficiência de
irrigação causou aumento de 7% no conteúdo de licopeno, em melancias, sem nenhum impacto
na vitamina C (GILL e TUTEJA, 2010; LESKOVAR et al., 2004).
O déficit de irrigação não apresentou nenhum impacto adverso para qualidade em melão
variedade reticulatus, do contrário, aumentaram o conteúdo de solidos soluveis totais (23%) e
beta-caroteno (25%). Este fato é extremamente importante para frutos cultivados em regiões do
nordeste brasileiro, as quais possuem um índice pluviométrico baixo, favorecendo neste caso, a
produção de maior quantidade de compostos bioativos em plantas. Déficit de irrigacao pode
estocar 37-45% de água de irrigação em melão da cultivar reticulatus, com pouca redução no
rendimento econômico. Destaca-se este fato, uma vez que, além de propiciar aumento no teor de
bioativos, aperfeiçoa-se o uso de água em sistemas agrícolas, sobretudo diante da limitação de
água no planeta (SHARMA et al., 2014).
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Os efeitos benéficos dos fenólicos para a saúde dependem tanto da ingestão quanto da sua
biodisponibilidade. Biodisponibilidade é a proporção de nutriente que é digerido, absorvido e
metabolizado por meio de vias normais. A biodisponibilidade de cada polifenol é diferente, no
entanto, não há uma correlação entre a quantidade de polifenol em um alimento e sua
biodisponibilidade no corpo (PINELI, CARVALHO e MELO, 2015).
A maioria dos polifenóis está presentes nos alimentos na forma de ésteres, glicosídios ou
polímeros que não podem ser absorvidos em sua forma nativa. Antes de sua absorção, estes
compostos devem ser hidrolizado por enzimas intestinais ou pela microbiota colônica. Durante o
curso da absorção, os polifenóis sofrem intensa modificação e então, são conjugados nas células
intestinais e, mais tarde no fígado por metilação, sulfatação ou glucoronidação (D’ARCHIVIO et
al., 2010).
Como consequência, as formas que alcançam o sangue e tecidos são diferentes daquelas
presentes nos alimentos, sendo difícil identificar todos os metabólitos e avaliar sua atividade
biológica. O mais importante, neste sentido, é a estrutura química dos polifenóis e não a
concentração. A estrutura determinará a taxa e extensão da absorção e a natureza dos metabólitos
circulantes no plasma. Os polifenóis mais comuns na nossa dieta não são necessariamente
aqueles que apresentaram maior concentração de metabólitos ativos nos tecidos alvo. A absorção
dos polifenóis através da barreira intestinal tem sido dada pelo aumento da capacidade
antioxidante do plasma após o consumo de alimentos ricos em polifenóis (DUTHIE et al., 1998).
Em se tratando de compostos biologicamente ativos em melão, destacam-se vitamina C,
pró vitamina A (-caroteno), ácido fólico, fenólicos fitoquímicos e toxina curcubitacina. Os
níveis destes bioativos variam amplamente e são afetados pelo genótipo e condições ambientais
de pré-colheita, pós colheita e processamento. Níveis de ácido ascórbico são geralmente
reduzidos pelos métodos de processamento. Fenólicos são normalmente preservados durante
estocagem e processamento, e pode ter seus níveis aumentados em temperaturas elevadas. Níveis
de curcubitacinas, embora insignificantes em cultivares comercial, pode tornar-se importante em
aplicações farmacológicas (AMARO et al., 2015).
Estudo avaliou o perfil de enzimas antioxidantes catalase (CAT), superóxido dismutase
(SOD), peroxidase (POD), ascorbato peroxidase (APX) e glutationa redutase (GR) em casca de
melão variedade reticulatus durante estocagem a temperatura baixa visando associar a atividade
enzimática com o aparecimento de injúrias provocadas pelo frio. Os autores concluiram que a
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variedade reticulatus possui um eficiente sistema antioxidante que previne o desenvolvimento de
injúrias pelo frio, enquanto que, preserva qualidades de aroma e sabor nestes frutos. As enzimas
com mais atividades antioxidantes foram a catalase e a glutationa redutase (FOGELMAN et al.,
2011).
Extratos aquoso de melão espanhol, japonês e orange flesh foram submetidos a ensaios
para investigar a habilidade de seqüestrar o radical estável 1,1-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH).
Todas as frutas apresentaram atividade antioxidante. O extrato aquoso mostrou ação moderada
(50-70% de sequestro). Os resultados do estudo para os extratos aquoso e acetônico do melão
espanhol de 514,65 g/mL de fenólicos totais em equivalentes de catequina, para o melão
japonês 857,35 g/mL e para o Orange Flesh 629,35 g/mL (MELO et al., 2000).
Stork e colaboradores (2013) verificaram polifenóis totais em casca de melão e
detectaram a presença de 64,85 mg de equivalentes de ácido gálico em 100g. Enquanto que
Malacrida et al. (2007), avaliaram fenólicos totais em equivalentes de ácido gálico nos extratos
hidro-etanólicos (5:95 v/v) de sementes de melão, os quais apresentaram valor de 20,9 mg de
equivalentes de ácido gálico por grama de extrato. A extração de compostos fenólicos de
produtos naturais é fortemente influenciada pelo solvente utilizado. Tem-se observado que
quanto maior a polaridade do solvente de extração, maior a quantidade de compostos fenólicos
extraídos (GAMÉZ-MEZA et al., 1999).
Estudos têm demonstrado que a polpa do melão apresenta compostos bioativos e
atividade antioxidante, porém com valores discretos, quando comparados com outras frutas.
Vinson et al. (2001) avaliaram em seu estudo que 86% dos compostos fenólicos consumidos
diariamente pela população americana provém de oito frutas: banana, maça, uva, melancia, pêra,
melão, pêssego e morango. Em contrapartida, na pesquisa realizada por Prado (2009) o melão
amarelo apresentou menor atividade antioxidante e concentração de compostos fenólicos (0,126
g de ácido gálico em 100 g polpa em base seca, quando comparado a outras frutas analisadas,
dentre elas, abacaxi, acerola, manga, maracujá, goiaba e pitanga. Oms-Oliu et al. (2008),
estudaram melão Pele de Sapo minimamente processado, e encontraram valores médios de 0,015
g de ácido gálico/ 100g de polpa em peso fresco. Segundo Macheix et al. (1990), a casca de
melão é rica nos ácidos fenólicos p-cumárico (27-73%), ferúlico (0,2-42%) e caféico (0,03-32%).
Pesquisa recente com sementes de extratos hidro-etanólicos de Cucumis melo L. var.
reticulatus identificou um novo composto fenólico denominado feniletil cromone (Cucumis S),

45

além de outros compostos já conhecidos como quercitina e luteolina, com atividade elevada de
sequestro do radical livre 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH). O radical livre DPPH é
amplamente utilizado como sistema modelo para investigar a atividade de sequestro de vários
compostos naturais. O DPPH é sequestrado pelos antioxidantes através da doação de prótons
formando o DPPH reduzido o qual pode ser quantificado por espectrofotometria (IBRAHIM e
MOHAMED, 2015; FLESHMAN et al., 2011).
Estudos têm demonstrado que o consumo de polifenóis limita a incidência de doenças
coronarianas. Aterosclerose é uma doença inflamatória crônica que se desenvolve em artéria de
médio calibre propensa a lesão. Lesões ateroscleróticas podem estar presentes e clinicamente
serem silenciosas por décadas antes de tornarem-se ativas e produzir condições patológicas, tais
como o infarto agudo do miocárdio, angina instável ou morte súbida. Polifenóis são potentes
inibidores da oxidação do LDL, sendo este tipo de oxidação considerada o mecanismo chave no
desenvolvimento da aterosclerose. Outros mecanismos pelo qual os polifenóis podem exercer
proteção

contra

doenças

cardiovasculares

são:

efeito

antioxidante,

anti-plaquetário,

antiinflamatório, bem como aumento do HDL e melhora na função endotelial. Polifenóis também
podem contribuir para estabilização de uma placa de ateroma (NARDINI, NATELLA e
SCACCINI, 2007; VITA, 2005; GARCÍA-LAFUENTE et al., 2009).
Além dos benefícios fisiológicos, os compostos bioativos do tipo fenólicos também são
extremamente importantes para o setor da indústria de alimentos, especificamente como aditivos
alimentares. De acordo com Araújo (2008) o processo de oxidação em frutas e vegetais é
amenizado pelo elevado teor de água, em razão da proteção dada pelas proteínas hidratadas que
impedem o acesso ao oxigênio. Além disso, o teor de lipídios normalmente é baixo (0,1 a 0,9%),
constituído principalmente por lipídios polares (fosfolipídios e glicolipídeos). Ainda segundo o
autor, produtos desidratados com atividade de água menor que 0,1 são mais sensíveis a oxidação,
devido à remoção da água de hidratação dos metais e possível formação de radicais livres
durante a secagem.
Diferentes tipos de polifenóis (ácidos fenólicos, taninos hidrolisáveis e flavonoides)
também têm mostrado efeitos antiproliferativos. Polifenóis possivelmente interferem em várias
etapas do desenvolvimento de tumores malignos, protegendo o DNA de danos oxidativos,
inativando carcinógenos, inibindo a expressão de genes mutantes e a atividade de enzimas
envolvidas na ativação de procarcinógenos e ativa enzimas envolvidas no sistema de
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detoxificação de xenobióticos (CONSTANTINOU et al., 1995; NOROOZI, ANGERSON e
LEAN, 1998).
2.4 Considerações gerais sobre o Câncer
O câncer é uma doença celular complexa, de origem multifatorial, caracterizada por uma
proliferação celular descontrolada. O desenvolvimento do câncer e sua progressão são
dependentes da acumulação de células em diversos eventos geneticos e epigenéticos,
apresentando excessiva multiplicação, apoptose ineficiente, com resistência a morte celular ou
uma combinação destes (MBAVENG et al., 2011; INDRAN et al., 2011).
Doenças crônicas incluem as doenças não infecciosas e não transmissíveis, sendo as
principais, doenças cardiovasculares, câncer e diabetes, as quais representam 74% das mortes no
Brasil (OMS, 2014). Jemal et al. (2011), afirmam que o aumento progressivo do número de
casos de câncer é resultado do crescimento e envelhecimento da população, além da adoção de
hábitos não saudáveis, tais como, fumo, sedentarismo e dietas pobres em vegetais.
No Brasil, as estatísticas chamam atenção para 596 mil novos casos para o ano de 2017.
Os cânceres de maior incidência são o de pele, próstata, mama feminina, coloretal, pulmão,
esôfago e cólo do útero. No Rio Grande do Norte, os dados também são alarmantes, uma vez que
o número de novos casos para câncer de próstata para 2016 é de 1.170 novos casos, seguido de
estômago, com 270 novos casos. Já para mulheres, a neoplasia de mama possui expectativa de
950 novos casos em 2016, seguido de colo de útero (390 novos casos). O câncer de cólon e reto
possui indicadores importantes, com incidência de 410 novos casos, entre homens e mulheres no
estado do RN (INCA, 2016).
O câncer envolve diversos tipos de alterações fisiológicas diferenciando as células
tumorais das células normais. Dentre estas alterações podemos citar: inflamação, angiogênese,
proliferacão ilimitada, resistência a morte celular por apoptose, mutações, reprogramação do
metabolismo e invasão tecidual e metástase (HANAHAN e WEINBERG, 2011).
Os estágios da carcinogênese envolvem iniciação, promoção e progressão do tumor. A
etapa da iniciação ocorre pela exposição do tecido a um carcinógeno químico ou luz ultravioleta,
as quais causam uma mutação genética, como por exemplo, uma ativação de proto-oncogene ou
inativação de gene suppressor de tumor (p53). Na etapa da promoção, repetidas exposições ao
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tecido causam expansão clonal das células de iniciação, bem como hiperplasia do tecido.
Eventualmente células iniciadas superam as células normais formando células pré-malignas. A
progressão ocorre por meio de outras alterações genéticas, pelas quais as células pré-malignas
tornam-se carcinomas malignos capazes de invadir a membrana tecidual e provocar metástase
para nódulos linfáticos e outros órgaos (RUNDHAUG e FISCHER, 2010).
Ressalta-se que condições de homeostase, equilíbrio entre espécies oxidantes e
antioxidantes são fundamentais para o metabolismo normal e regulação de funções celulares. O
estresse oxidativo pode resultar em injúrias em todos os componentes celulares como proteínas,
DNA, membrana lipídica, e pode causar morte celular. Assim como, está envolvida com vários
processos patológicos incluindo danos ao DNA, proliferação, adesão celular e sobrevivência.
Estudos clínicos e experimentais têm demonstrado evidências da associação positiva entre
estresse oxidativo e carcinogênese (DAYEM et al., 2010; POLI, BIASI e CHIAPOTTO, 2004).
Os ataques de natureza oxidativa, pelos quais sofrem o DNA e as células do corpo
humano, podem ser divididos em duas categorias: exógeno e endógeno. Os exógenos são as
fontes ambientais de oxidação, como radiação ionizante, radiações ultravioletas e químicos
oxidantes. Os ataques intracelulares ou endógenos correspondem aos processos metabólicos,
sinalizadores ou inflamação celular. Durante os ataques, normalmente o dano primário é
induzido por ERO e ERN. Intracelularmente, estas espécies são um bioproduto natural do
metabolismo oxidativo, gerados, sobretudo na mitocôndria, no processo de respiração celular e,
este é considerado o maior evento causador de injúria oxidative em todos os organismos
aeróbicos. Os ERO/ERN reagem com o DNA produzindo lesões. O dano ao DNA também pode
ser induzido a células vizinhas ou distantes através de um mecanismo baseado na inflamação
(efeito denominado bystander/distal). A primeira frente de defesa celular contra o dano ao DNA
consiste em sequestradores endógenos não enzimáticos de radicais livres, como a glutationa,
vitaminas C e E, enzimas antioxidantes como superóxido dismutase, catalase, glutationa
peroxidase, bem como sofisticados e altamente específicos mecanismos de reparo de DNA
(figura 5).
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Figura 5. Associação de lesões do DNA por persistência oxidativa com o câncer humano.

Fonte: Adaptado de Kriston et al., 2011.
Ainda sobre a Figura 5, os principais tipos de lesões ao DNA e seus mecanismos de
reparo são comumente rupturas em filamentos simples ou bases oxidadas em formação agrupada.
Todas estas lesões são inicialmente processadas por um reparo de base de excisão e ou reparo do
nucleotídio. Lesões de filamentos simples do DNA, de um modo geral, são mais eficientemente
reparadas que as de formação agrupada, as quais podem conter muitas alterações nas células para
sofrer reparo. Em muitos casos as células ignoram o dano e, por meio de uma DNA polimerase
específica, inicia uma replicação do DNA, provocando mutações e lesões cromossomais.
Alternativamente, lesões não reparadas podem induzir a morte celular através de mecanismos
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apoptóticos. Exposição crônica a lesões no DNA podem conduzir a mutações e instabilidade
genômica (estado pré-canceroso) e eventualmente transformações malignas (estado canceroso).
Percebe-se uma complexa interação entre a geração de ERO com danos celulares e
carcinogênese. O nível de estresse oxidativo está aumentado em condições patológicas, tais
como inflamação, radiação, exposição a luz ultravioleta, sobrecarga de ferro e ingestão variada
de compostos químicos cancerígenos. Desta forma, o estresse oxidativo pode ser a base do
iceberg da carcinogênese. Na ponta do iceberg teríamos os inúmeros fatores exógenos
cancerígenos, e por outro lado, a base deste iceberg estaria composta por uma série de reações
relacionadas ao metabolismo do oxigênio e do ferro (TOYOKUNI, 2016).
Pesquisadores afirmaram que o ferro tem papel importante na carcinogênese, uma vez
que o estresse oxidativo induzido pelo íon ferro é capaz de desenvolver câncer em mamíferos.
Estudo demonstrou peroxidacão lipídica catalisada por ferro em tubo proximal renal, o qual é
marcador celular para carcinogênese neste órgão. Artigo evidenciou forte associação entre a
acumulação de ferro e a carcinogênese, indicando que a flebotomia duas vezes por ano durante 5
anos (500 mL cada) reduziu significativamente o risco de câncer e a incidência de câncer no
Estados Unidos. Destaca-se que não há mecanismo conhecido de excreção de ferro pelo corpo, o
qual é absorvido pelo sangue. Somente hemorragia, flebotomia ou terapia de quelação de ferro
pode diminuir os estoques de ferro total (TOYOKUNI et al., 1990; TOYOKUNI, 2016;
ZACHARSKI et al., 2008).
Diante do exposto acerca da seriedade e estatísticas preocupantes do câncer, além da forte
influência do estresse oxidativo e radicais livres nas etapas do desenvolmento do câncer
registram-se a necessidade de buscar alternativas para prevenção e inibição da progressão da
doença. Os tratamentos comumente utilizados no câncer podem ser aplicados de forma única ou
associados, são eles: cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Recentes pesquisas almejam
descobrir e desenvolver agentes citotóxicos e ou citostáticos, capazes de matar rapidamente as
células em divisão e ou frear a rápida proliferação celular, levando a uma inibição do
crescimento tumoral, respectivamente (NCI, 2015; OCHOA e VILLASANA, 2013; MILLAR e
LYNCH, 2003).
Apesar da grande variedade de drogas antineoplásicas existentes no mercado, nem
sempre o tratamento é eficaz, em virtude da ocorrência de células tumorais resistentes, efeitos
colaterais severos, altos níveis de recidivas, portanto, a busca continua por novos fármacos,
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sobretudo pesquisas com substâncias naturais, capazes de causar toxicidade apenas para células
tumorais e afetar pouco ou nada as células normais, é o principal objetivo de inúmeras pesquisas
ao redor do mundo (PEPPAS e BLANCHETTE, 2012; AJANI, 2014; VANNEMAN e
DRANOFF, 2012).
Moléculas derivadas de plantas são, em muitos casos, a base do tratamento de doenças
humanas e continuam sendo fontes promissoras de novos agentes terapêuticos. Para isto, extratos
fitoterápicos com elevada atividade citotóxica in vitro contra células tumorais têm sido
priorizados em pesquisas sobre câncer. Além de possuir características tóxicas, agentes podem
ter ação citostática, os quais bloqueiam o crescimento tumoral e podem prevenir a ocorrência de
metástase. Contrariamente aos agentes citotóxicos, que causam danos às células tumorais, os
antioxidantes atuam na prevenção do aparecimento do câncer durante a carcinogênese, e são
extremamente benéficos às células (RIXE e FOJO, 2007; MELO et al., 2010; VALKO et al.,
2007).
Plantas medicinais têm uma longa história no tratamento de câncer, tanto na medicina
tradicional como moderna, as quais tornam possíveis que extratos de vegetais possam atuar como
fonte potencial de substâncias antitumorais e desenvolvimento de novas drogas para futuras
terapias (CONFORTI et al., 2008).
Durante anos de pesquisas até os dias atuais, numerosos estudos experimentais e
epidemiológicos têm mostrado que uma ampla variedade de fitoquímicos, tais como ácidos
fenólicos, flavonóides, isoflavonas, antocianinas, catequinas e carotenóides, são capazes de
prevenir ou retardar o estresse oxidativo, o qual conduziria a carcinogênese com eventos
moleculares de iniciacão, promoção e condições de progressão. Recentes estudos demonstraram
que a alta ingestão de frutas e vegetais está associada com a baixa prevalência de câncer em
humanos (HALLIWELL, 2007; LIU, 2008; MATITO, 2003; VIEIRA et al., 2016; GRIFFITHS
et al., 2016).
Dados apontam que 60% de todas as drogas antitumorais aplicadas no tratamento ou
prevenção do câncer são obtidas de compostos naturais e seus derivados, com maior contribuição
(25%) oriunda de plantas. Aproximadamente 60% das aprovações de drogas para o tratamento
do câncer contêm em suas fontes componentes naturais. Fato que tem suscitado pesquisadores a
buscarem efetivos agentes antioxidantes e antitumorais em diversos recursos, principalmente
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alimentos e resíduos alimentares. Estes resíduos podem ser uma fonte alternativa de
antioxidantes naturais (MURTHY; NAIDU, 2012; GUL et al., 2011).
Testes de avaliação da atividade antiproliferativa e antitumoral de compostos naturais
têm sido evidenciados na literatura científica. De acordo com a norma da International Standard
Organization ISO 10993/2006, ensaio de citotoxicidade in vitro é o primeiro teste para avaliar a
biocompatibilidade de qualquer material para uso biomédico e depois de comprovada a sua não
toxicidade é que o estudo da biocompatibilidade do produto pode ter continuidade realizando-se
os ensaios necessários em animais de laboratório.
Métodos in vitro para avaliar a atividade antiproliferativa de extratos vegetais podem ser
empregados utilizando cultura de células e a avaliação da citotoxicidade realizada por meio de
teste colorimétrico do MTT 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil brometo tetrazólico. O princípio
deste método consiste na absorção do sal MTT pelas células viáveis, sendo reduzido no interior
da mitocôndria a um produto chamado formazana. Caracteriza-se por ser uma técnica simples e
de confiança para medir a atividade metabólica das células viáveis e tem sido amplamente
utilizado para quantificar a proliferação celular (MOSMANN, 1983).
Conforme critério estabelecido pelo South-American Office for Anti-Cancer Drug
Development (SOAD), amostras de estudos in vitro que inibirem ao menos 50% do crescimento
de células (com dose de 50 g/mL em uma linhagem celular) são fortes candidatos para futuros
estudos em um painel com diferentes linhagens de câncer humano, e posteriormente, quando
resultados forem positivos, procedimentos guiados por bioensaios (MANS, ROCHA e
SCHWARTSMANN, 2000).
2.5 Probióticos e Prebióticos
Probióticos são microrganismos vivos capazes de alcançar o trato gastrointestinal e
modificar a composição da microbiota, produzindo efeitos benéficos à saúde quando consumidos
em quantidades adequadas. A bactéria probiótica deve resistir à acidez gástrica e a ação de sais
biliares. A bile é um importante componente antimicrobiano do sistema digestivo formada por
várias substâncias, dentre as quais se destacam os sais biliares (moléculas capazes de promover
danos na membrana e estrutura do DNA bacteriano). Neste sentido, a tolerância aos sais biliares
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é fundamental para sobrevivência dos probióticos no trato gastrointestinal (MERRITT e
DONALDSON, 2009).
Prebióticos são definidos como carboidratos não digeríveis que estimulam o crescimento
e ou a atividade de um grupo de bactérias no cólon (probióticos) promovendo benefícios à saúde.
Para realizar estas funções, algumas características são requeridas: resistência à acidez gástrica e
à hidrólise por enzimas intestinais, e não ser absorvido pelo trato gastrointestinal. Então, eles
podem ser utilizados como substrato pela microbiota intestinal por estimular seletivamente o
crescimento de bactérias, denominadas probióticas, as quais contribuem para o bem estar e saúde
do hospedeiro. As propriedades funcionais dos prebióticos, além da função de fibra alimentar,
também estão relacionadas aos benefícios gerados pelos probióticos, devido ao seu efeito
bifidogênico (ROBERFROID, 2007).
No Brasil, a avaliação de produtos com alegações de propriedades funcionais e ou de
saúde compete à Comissão Técnica Científica de Assessoramento em Alimentos Funcionais e
Novos Alimentos, vinculada à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Em março
de 2016, a ANVISA atualizou a lista das alegações de propriedade funcional ou de saúde e os
requisitos específicos, entre as alterações realizadas, destacam-se atualização dos critérios
mínimos para a comprovação de segurança e eficácia de probióticos e exclusão da lista de
microrganismos.
Com relação à alegação de propriedades funcionais prebióticas, houve mudanças acerca
das recomendações de ingestão minima. A aprovação como ingrediente prebiótico às fibras
alimentares fruto-oligossacarídeos (FOS) e inulina permanecem, no entanto, esta alegação pode
ser utilizada desde que a recomendação de consumo diário do produto pronto para consumo
forneça no mínimo 5g de inulina. A porção deve fornecer no mínimo 2,5 g de inulina (ANVISA,
2016). Os probióticos asseguram a manutenção de um ambiente intestinal saudável, promove
adesão à mucosa e ao epitélio intestinal, apresentando elevado poder de proteção, como baixo
risco de infecção sistêmica e produção de toxinas. Além disto, promove a melhora da resposta
imunológica e previne câncer de cólon (PINEIRO e STANTON, 2007).
Os mecanismos de ação dos probióticos não estão completamente estabelecidos, porém,
presume-se que sua ação esteja relacionada à modulação da microbiota intestinal, impedindo a
passagem de antígenos para a corrente sanguínea. A modulacão direta pode ser a indução de
citocinas antiinflamatórias ou pelo aumento da produção de IgA secretora. Em um sistema
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imunológico normal, temos a linhagem de células tipo linfócitos T, composta por Th1, a qual
ativa macrófagos e estão associadas à imunidade antiviral e doenças autoimunes, as células Th2,
relacionadas com doenças alérgicas, e as células Th3, que fazem o equilíbrio entre Th1 e Th2,
pela liberação de mediadores específicos, como o fator de transformação de crescimento beta
TGF-. Estas células atuam como fatores de estímulo para a produção de IgA (SOUZA et al.,
2010).
IgA contribui para a proteção do ambiente gastrointestinal contra microrganismos
patogênicos e algumas substâncias liberadas por linfócitos, as citocinas, reduzem respostas
inflamatórias locais e estimulam a tolerância do organismo aos antígenos comuns. Os probióticos
aumentam a produção das células T e IgA, ocasionando os efeitos sistêmicos benéficos
(PRESCOTT e BJORKSTEN, 2007).
Eles são capazes de estimular a produção de defensinas e muco quando em contato com
as células de Paneth e com os enterócitos. Além disso, a ação da microbiota intestinal na
imunorregulação acontece também após o reconhecimento das bactérias pelas células
dendríticas. Os probióticos podem interagir com estas células na lâmina própria por meio de suas
prolongações entre as células epiteliais intestinais e pela transcitose mediada pelas células M
(Figura 6).
Figura 6. Principais vias de imunomodulação promovida por um probiótico.

Fonte: Lebber, Vanderleyden e Keersmaecker, 2010.
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Como efeitos locais, os probióticos realizam manutenção e reparo na barreira da mucosa
intestinal e junções intercelulares, com redução da permeabilidade (leaky gut) e diminuição da
absorção sistêmica de alérgenos ou antígenos. Os enterócitos por sua vez aumentam a produção
de TGF-, reduzindo a inflamação local e promovendo tolerância. Os probióticos também
exercem ação junto às células apresentadoras de antígenos, denominadas células dendríticas,
induzindo a produção de citocinas que podem atuar como adjuvante imune (NOGUEIRA e
GONÇALVES, 2011).
Os principais microrganismos que exercem estas propriedades probióticas são
comumente utilizados na forma de suplementos ou adicionados aos alimentos e são pertencentes
principalmente

aos

gêneros

Lactobacillus

e

Bifidobacterium.

Membros

do

gênero

Bifidobacterium podem ser encontrados como componentes da microbiota gastrointestinal e
desempenham um papel importante na manutenção e promoção da saúde humana devido a suas
propriedades probióticas (FAO/OMS, 2002; ZUCCOTTI et al., 2008).
As bifidobactérias são bastonetes, Gram positivas, anaeróbicas, sacarolíticas, de
metabolismo heterofermentativo, não móveis e não formadoras de esporos. Naturalmente
habitam o trato gastrointestinal de humanos e são, particularmente, abundantes em fezes de
lactentes. Por produzirem ácido láctico como um dos seus principais produtos fermentativo, são
incluídas no grupo das Bactérias Ácido Láticas (BAL), embora sejam filogeneticamente distintas
(TURRONI et al., 2008).
No metabolismo heterofermentativo, por meio da via das pentoses-fosfato, as bactérias
produzem ácido láctico, além de substâncias como etanol, acetato, dióxido de carbono, aldeído e
diacetil, por 1 mol de glicose fermentada, gerando mais energia que a as bactérias
homofermentativas, as quais produzem somente ácido láctico, pela via Embden-Meyerhof ou
glicólise (SALMINEN, WRIGHT e OUWEHAND, 2004).
A microbiota do intestino possui habilidade de degradar carboidratos complexos, os quais
podem ser compostos nutricionais (amido resistente, celulose, hemicelulose, glicogênio, xilana,
pectinas e gomas) e compostos derivados do hospedeiro (mucina, glicoesfingolipídios,
condroitina). Como microrganismo sacarolítico, as bifidobactérias degradam oligossacarídeos e
polissacarídeos em seus monossacarídeos constituintes, em que a glicose é convertida em ácido
láctico, dióxido de carbono, ácido acético e o etanol, por metabolismo heterofermentativo, em uma

55

fermentação chamada de via frutose-6-fosfato ou derivação bífida (HOOPER, MIDTVEDT e
GORDON, 2002; ORDOÑEZ, 2005).
O conteúdo de genes de um genoma de bifidobactéria parece refletir sua adaptação ao
ambiente do trato gastrointestinal humano. Pesquisa evidenciou a presença de genes que
codificam uma variedade de enzimas modificadoras de carboidratos, tais como as
glicosilhidrolases. Estas enzimas hidrolisam a ligação glicosídica entre oligossacarídeos e
polissacarídeos, permitindo o crescimento de bifidobactérias (KIM et al., 2009; POKUSAEVA,
FITZGERALD e SINDEREN, 2011).
Estudo tem demonstrado que bifidobactérias desempenham papel importante na
fermentação de carboidratos não digeríveis no colon, ressaltando que uma porporção
considerável do genoma bifidobacteriano é dedicado ao metabolismo dos hidratos de carbono.
Destaca-se que mais de 8% dos genes identificados no genoma das bifidobactérias mais
estudadas estão envolvidos no metabolismo dos hidratos de carbono, o que representa 30% mais
do que a maioria dos outros microrganismos do trato intestinal, no sentido de utilização destes
compostos (VENTURA et al.; 2007; KLEEREBEZEN e VAUGHAN, 2009).
Em um recente estudo, níveis de Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bl-04 foram
seletivamente aumentadas 10-100 vezes em melibiose, xilobiose, rafinose e maltotriose em um
modelo simulador do colon humano, indicando que estes carboidratos têm potencial para atuar
como prebióticos (VAN ZANTEN et al., 2012).
A transcrição do gene cldEFGC recentemente caracterizado de Bifidobacterium breve
UCC2003 demonstrou ser induzida sob o crescimento em ciclodextrinas, implicando que estes
genes tornariam a bactéria disponível para o metabolismo dos carboidratos, sobretudo na
degradação da celulose. Ciclodextrinas, produto da hidrólise parcial da celulose, estariam
acessíveis como fontes de carbono para certos membros da microbiota intestinal, como o
Bifidobacterium breve (POKUSAEVA et al., 2011).
Dados experimentais demonstraram que os probióticos são capazes de desenvolver
benefícios à saúde por meio de mecanismos, ainda não previstos por nutrição convencional
(SAAD, 2006). Desta forma, pesquisadores têm buscado novas fontes alimentares que exercam
papel funcional como o de atividade prebiótica, sobretudo pela elevada demanda de resíduos
agroindustriais e provenientes do segmento de alimentação coletiva, os quais podem ser
efetivamente aproveitados.
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Resíduos alimentares, sobretudo de vegetais, como cascas e sementes, são vistos com
interesse funcional, devido seu alto teor de fibras, como celulose e pectina, as quais podem ser
aproveitadas para obtenção de farinhas como aditivos alimentares. Acredita-se que estes resíduos
possuam ingredientes que propiciem efeito prebiótico. Por outro lado, apesar de existirem vários
compostos resistentes à digestão por ácidos, sais e enzimas, mas potencialmente fermentáveis,
tais como: celulose, hemicelulose, amido resistente, oligossacarídeos, nem todos agem como
estimuladores no desenvolvimento de microrganismos benéficos ao cólon. Ou seja, o fato de
serem indigestíveis, mas fermentáveis, não os fazem agir como prebiótico (MACFARLANE e
CUMMINGS, 1999).
2.6 Aproveitamento de resíduos e aplicações biotecnológicas na produção de enzimas
Mais de um terço de todo alimento produzido para consumo humano é desperdiçado, e
mais de metade dos alimentos são perdidos e descartados, devido à ineficiência da cadeia
alimentar do homem. O Brasil está entre os dez países que mais desperdiçam alimentos, onde
cerca de 30% de tudo o que se produz vai para o lixo, isto é, 160 milhões de dólares por ano, este
valor daria para alimentar mais de 8 milhões de pessoas (AL-DOM et al., 2011).
Em um mundo globalizado, onde parte significativa da população encontra sérias
dificuldades diariamente para conseguir alimento, é inconcebível que uma atividade
agroindustrial, comercial ou coletiva permaneça desperdiçando resíduos que potencialmente
poderiam ser utilizado como matéria-prima na indústria de alimentos ou como subproduto rico
em nutrientes (MORETTI; MACHADO 2006).
Uma alternativa para se evitar o desperdício seria a utilização de todas as partes dos
alimentos, o que ainda é bastante discutido, já que há poucos estudos abordando o tema,
principalmente em relação ao valor nutricional, preparações e receitas que utilizem folhas, cascas
e sementes de frutas e hortaliças. Dessa forma, as informações do valor nutricional dos alimentos
originados da agricultura são escassas e sua utilização pequena, gerando baixo aproveitamento
do alimento e desperdício de partes consumíveis (GONDIM et al., 2005).
Comumente, as partes não comestíveis do melão, cascas e sementes, são completamente
descartadas durante seu processamento e consumo habitual, sem posterior utilização, por destinar
cerca de 8 a 20 milhões de toneladas por ano globalmente. Portanto, novos aspectos concernentes
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a utilização cascas e sementes para produção de aditivos alimentares, suplemento com alto valor
nutricional ou aplicação para biotecnologia na produção de enzimas e energia, tem atraído
aumento de interesse (WANG et al., 2016; REZZADORI, BENEDETTI e AMANTE, 2012).
Marcheto et al. (2008) avaliaram partes desperdiçadas de frutas e hortaliças e verificaram
que o melão foi uma das frutas que apresentou maior perda, com índice percentual de 55,3% do
peso total da fruta. A perda ultrapassou o percentual de polpa, concluindo assim, que há uma
perda de mais da metade da fruta. No segmento da indústria de alimentos, resíduos de frutas
podem ser adicionados em alimentos, agregando valor, representando ao consumidor um produto
saudável, visto que são produtos naturais capazes de modificar/incrementar o sabor, a textura, o
aroma, a cor e o valor nutricional dos mesmos (SILVA, 2011).
Os resíduos alimentares podem representar inúmeros benefícios para a saúde humana,
além de impactar positivamente na conservação do meio ambiente. Estes resíduos após sua
geração necessitam de destinação adequada, uma vez que diante dos potenciais problemas
ambientais que podem ocasionar, representam perdas consideradas de alto valor nutricional. A
utilização integral dos alimentos em processos biotecnológicos corrobora com a preocupante
situação ambiental e incentiva, sobretudo órgãos institucionais, indústrias alimentícias e serviços
de alimentação a implementação de políticas relacionadas aos resíduos sólidos visando diminuir
impactos negativos ao processo sustentável (PELIZER et al., 2007).
O resíduo comumente é associado ao termo lixo, no entanto, conforme Demajorivic
(1995), os resíduos sólidos não podem ser considerados lixo, pois é desprovido de valor, e,
portanto, algo que deve ser descartado. Ao passo que, resíduos possuem valor econômico
agregado, por possibilitarem seu reaproveitamento.
O termo biomassa diz respeito à fração biodegradável de materiais como resíduos
alimentares e agrícolas (incluindo substâncias animais e vegetais), resíduos florestais e
industriais. As cascas e sementes de melão são resíduos de culturas agrícolas, mas também
oriundos do processamento de alimentos em indústria ou serviços de alimentacão, e podem ser
denominados resíduos lignocelulósicos. Os resíduos lignocelulósicos apresentam em sua
constituição lignina e celulose, juntamente com outros componentes, como as hemiceluloses e os
extrativos (SANTANA et al., 2008; CARDONA et al., 2010).
Os materiais lignocelulósicos são polímeros de carboidratos complexos compostos,
basicamente por celulose, hemicelulose e lignina. Estes componentes representam cerca de 90%
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da massa seca do material. Os 10% restantes consistem em extrativos e cinzas (BALAT, 2011).
A Figura 7 representa a disposição das estruturas que compõem a matéria lignocelulósica.
Figura 7. Estrutura lignocelulósica.

Fonte: Kondo, 1997.
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A parede celular de vegetais é disposta em uma matriz funcional e contém microfibrilas
de celulose, hemicelulose, pectina, lignina e de proteína solúvel. Esses componentes são
organizados em três camadas principais: a parede principal da célula, a lamela média e a parede
celular secundária. A parede celular envolve a membrana plasmática e proporciona a resistência
da célula à tração e confere proteção (Figura 8). As matrizes celulose/hemicelulose são
protegidas pela lignina, polímero amorfo, insolúvel que impede o ataque microbiano para
estrutura celulósica interna. A lignina é uma rede complexa de unidades de fenilpropanos
fenólicos, como cumaril, coniferílico e sinapílico, ligados numa estrutura tridimensional de
difícil degradação, fornecendo rigidez ao corpo da planta (HARMSEN et al., 2010).
Figura 8. Estrutura da parede celular de vegetais.

Fonte: Adaptado de Sticklen, 2008.
O componente mais característico da parede celular das plantas é a celulose. Ela consiste
de uma coleção de cadeias de glicose ligadas por ligações tipo  1-4, com repetidas unidades do
dissacarídeo celobiose, que interagem entre si por pontes de hidrogênio formando microfibrilas
cristalinas e amorfas (Figura 9). Em adição à celulose, paredes celulares de plantas contêm várias
matrizes de polissacarídeos que são agrupados em duas categorias gerais: polissacarídeos
pécticos, incluindo homogalacturano e ramnogalacturano e polissacarídeos de hemicelulose, os

60

quais incluem xiloglucanas, glucomananas e xilana. As paredes celulares de plantas também
contem proteínas e glicoproteínas, como enzimas e proteínas estruturais (SOMMERVILLE,
2006; SCHELLER e ULVSKOV, 2010).
Figura 9. Estrutura de um fragmento de celulose

Fonte: FENGEL e WEGENER, 1989.
A parede celular desempenha papéis importantes de comunicação intracelular, e devido a
sua localização superficial, promove funções na interação planta-microrganismo, sobretudo
respostas de defesa contra patógenos (KEEGSTRA, 2010).
Os resíduos compostos por materiais lignocelulósicos são os mais abundantes no mundo,
e diante da riqueza nutricional, sobretudo em carboidratos não digeríveis e fermentescíveis, além
da presença de bioativos, estes resíduos podem ser aproveitados na alimentação humana,
especialmente devido à biomassa que apresenta potencial biotecnológico para a obtenção de
produtos de interesse industrial, tais como, bioetanol, glicose, proteínas, enzimas, compostos de
aroma, entre outros (SOCCOL et al., 2010). Os resíduos lignocelulósicos comumente são
degradados por um complexo de enzimas, incluindo ligninases, hemicelulases e celulases (Figura
10).
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Figura 10. Representação esquemática dos tipos de enzimas lignocelulósicas

(Fonte: Adaptado de SAJITH et al., 2016).
O grupo das celulases hidrolisa ligações  1-4 da celulose intacta e celo-oligossacarídeos
derivados.

Incluem-se as endoglucanases (endo-1,4- -D-glucanase), também chamada de

carboximetilcelulase (CMCase), as exoglucanases (exo-1,4--D-glucanase), -glucosidase (-Dglucoside glucan hidrolase). Atuando sinergicamente, as endoglucanases, preferencialmente,
iniciam a hidrólise da celulose pela região amorfa, de forma randômica, através da clivagem das
ligações -glucosídicas, liberando oligossacarídeos, resultando em solubilização, devido redução
do grau de polimerização. Estes compostos possuem novos terminais, um terminal redutor
(quando a glicose possui uma hidroxila heterosídica livre) e um não redutor (quando a hidroxila
heterosídica da molécula da extremidade participa da ligação com a glicose adjacente)
(CASTRO, 2010).
As endoglucanases também atuam em celodextrinas, produto intermediário de hidrólise
da celulose convertendo em celobiose e glicose. Celobiohidrolases são exoglucanases que
liberam celobiose da região terminal da cadeia. Enquanto a -glicosidase completa o processo de
degradação por hidrolisar celobiose e outras celodextrinas com baixo grau de polimerização em
unidades de glicose (SETTE, OLIVEIRA e RODRIGUES, 2008).
O interesse na conversão bioquímica de resíduos em compostos de alto valor agregado é
continuamente crescente. Celulases tem significado potencial para aplicações industriais,
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especialmente no setor de alimentos, químicos, detergentes, cosméticos, papel, dentre outros.
Um passo essencial neste processo é a liberação de açúcares fermentescíveis (aumento dos
açúcares redutores) a partir da biomassa celulósica utilizando métodos de cultivo microbiano
(AGBOR et al., 2011). Enzimas industriais representam o coração da biotecnologia, sendo o
mercado global da indústria de enzimas estimado em 4,4 bilhões de dólares no ano de 2015, com
expectativa de crescimento anual de 6% (THOMAS et al., 2013).
Celulases são atualmente a terceira classe de enzimas industriais mais produzidas no
mundo, em volume de dólar, devido a sua ampla aplicação no processamento de algodão, papel,
extração de sucos, enzimas detergentes, aditivos alimentares e alimentação animal
(SINGHANIA et al., 2010), e conta com aproximadamente 20% do mercado de enzimas no
mundo (CHANDEL et al., 2012).
Com o advento da biotecnologia e tecnologia de bioprocessos, a utilização de resíduos
para producão de enzimas tornaram-se extremamente viáveis economicamente, e, sobretudo
sustentáveis. A degradação da biomassa lignocelulósica é realizada primariamente pela
intervenção microbiana, isto é, a utilização dera como fonte de carbono, energia e nutrientes para
seu crescimento. Espécies bacterianas e fúngicas são comumente utilizadas em bioprocessos.
Destes, os fungos filamentosos são os principais agentes envolvidos na degradação de resíduos e
esta é acompanhada da produção de enzimas extracelulares. Estes microrganismos crescem
associados a substratos sólidos com limitado teor de umidade, como na Fermentação SemiSólida (FSS) (SÁNCHEZ, 2009).
A fermentação em estado sólido é uma das mais importantes estratégias empregadas na
indústria para otimizar a produção de várias enzimas. É realizada em substratos sólidos na
ausência de água livre, isto é, água está disponível apenas na forma ligada, que atua como
suporte sólido e fonte de nutrientes. A fermentação semi-sólida tem ganhado mais interesse
devido às possibilidades de reciclagem de resíduos ricos em nutrientes (COUTO e
SANROMÁN, 2006)
A fermentação em estado sólido fornece diversos benefícios tecnológicos, tais como, uso
de resíduos agrícolas como substratos, condições favoráveis e semelhantes ao habitat do fungo
filamentoso, menor uso e descarte de água, menor gasto de energia, alto rendimento da enzima,
resistência à contaminação, baixo capital de investimento e custos de operação comparada à
fermentação submersa. Porém, o cultivo em estado sólido apresenta algumas desvantagens, como
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a dificuldade de remoção do calor metabólico, gerado pelo crescimento do microrganismo,
dificuldade de agitação, resultando em heterogeneidade do meio, e, portanto, resultando em
gradientes de temperatura, umidade, e concentração de metabólitos, dificultando a ampliação de
escala (KRISHNA, 2005).
Condições de operação como temperatura, pH e umidade são esseciais para o
crescimento microbiano e produção de celulases, além da disponibilidade de oxigênio entre os
espaços abertos das partículas do substrato. Características físico-químicas do substrato,
cristalinidade, porosidade e grande área superficial, sobretudo o controle de temperatura, podem
influenciar a produção de enzimas celulolíticas em cultura com fungos na FSS (OOSTRA et al.,
2001).
Muitos microrganismos são capazes de crescer em substratos sólidos, tais como os
fungos filamentosos. As espécies de Aspergillus são consideradas uma significante fonte de
celulases e esta pode ser obtida com alto rendimento. São valorizadas, principalmente pela
produção de enzimas, como -glucosidase e endoglucanases e ácidos orgânicos (SAMSON e
VARGA, 2009).
Aspergillus oryzae é um microrganismo reconhecidamente seguro (GRAS) pela Food and
Drug Adminstration (FDA) e tem sido extensivamente utilizado na produção de alimentos
fermentados japoneses, tais como sake (vinho de arroz), shoyo (molho de soja) e misô (pasta de
grão de soja). São caracterizados pela produção de esporos, desenvolvem-se em condições de
alta temperatura e baixa atividade de água (ABE et al., 2006; HOA e HUNG, 2013;
TAKAHASHI e CARVALHO, 2010).
Dentre os setores que se beneficiam da tecnologia enzimática estão as indústrias de
alimentos, processamento de fibras naturais, papel e celulose, produção de fármacos e tratamento
de efluentes industriais. As indústrias alimentícias se destacam, uma vez que enfrentam uma
demanda crescente por produtos com menos aditivos e conservantes, e as enzimas desempenham
um papel fundamental para uma tecnologia mais limpa. Além disto, no cenário mundial há um
crescente aumento nas vendas de enzimas que alcançaram um faturamento de 3,4 bilhões de
dólares em 2010 (COELHO, SALGADO e RIBEIRO, 2008; NOVOZYMES, 2012).

Capítulo 3
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3. MATERIAL E MÉTODOS

Esta tese se propôs a estudar as potencialidades de cascas e sementes de melão
cantaloupensis (Cucumis melo L.) da variedade reticulatus, comercialmente chamado de melão
japonês. A estratégia experimental utilizada para esta pesquisa está descrita na figura 11.
Análise físico-química
Resíduo
(Casca e Semente de melão)

Elaboração das
farinhas
Atividade prebiótica in
vitro
Produção de enzimas
celulolíticas

Extratos
(Aquoso, hidrometanólico e
hidroetanólico

Análises
Químicas

Cromatografia em
Camada Delgada

Atividades
Biológicas

Açúcares, Proteínas Totais
Compostos fenólicos
Flavonóides e taninos

Atividade
antioxidante e
antiproliferativa

Figura 11. Fluxograma de atividades experimentais do presente estudo.
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3.1 Material
Para a realização desta pesquisa foram utilizadas amostras de resíduos de melão
(Cucumis melo L. var. reticulatus), constituídas de cascas e sementes, obtidas do Restaurante
Universitário da UFRN (campus Natal-RN).
As cascas e sementes foram lavadas com água e higienizadas com solução clorada a 200
ppm por 15 minutos, e em seguida foi realizado enxágüe sob água corrente. As cascas foram
cortadas em tiras finas, de aproximadamente 1,0 cm. As amostras foram submetidas ao
congelamento a aproximadamente -20 ºC em recipientes plásticos até o momento das análises.
3.2 Metodologia
3.2.1 Elaboração e caracterização da farinha de semente de melão (FS) e farinha de casca de
melão (FC)
Para a elaboração das farinhas, as cascas e sementes de melão congeladas foram
submetidas ao processo tecnológico de secagem, utilizando-se estufa ventilada, conforme
planejamento experimental, descrito mais adiante. O material seco foi triturado em
multiprocessador doméstico e peneirado em malha de granulometria Tamis de 20 mesh (Figura
12). Para caracterização, foram realizadas análises físico-químicas de pH, sólidos solúveis totais,
composição centesimal, pectina e análise da fração fibrosa.
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Sementes e cascas de melão

Lavagem em água potável e eliminação total da polpa ainda
aderida às cascas

Higienização com hipoclorito de sódio 200 ppm por 15
minutos

Cortes longitudinais nas cascas, em tiras finas de
aproximadamente 1 centímetro

Dispor as amostras separadamente em bandejas de aço inox
em camada fina e uniforme

Secagem em estufa ventilada conforme planejamento experimental

Trituração da amostra seca em triturador doméstico

Peneiração das farinhas em granulometria de 20 mesh

Armazenamento das farinhas sob congelamento e proteção
da luz até o momento das análises

Figura 12. Elaboração das farinhas de casca (FC) e semente de melão (FS).
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3.3 Planejamento experimental
Para a secagem das farinhas, foi realizado o planejamento experimental 22, com 3
repetições no ponto central. Foi estudada a influência da temperatura do ar de secagem (X1) e do
tempo de secagem (X2), em dois diferentes níveis eqüidistantes e um ponto central (-1, 0, +1). As
variáveis independentes (fatores) foram escolhidas por serem parâmetros importantes para
secagem de alimentos. Os valores reais dos fatores foram 60, 70 e 80 ºC para temperatura e 24,
30 e 36 h para o tempo de secagem, totalizando 7 ensaios, conforme Tabela 1.
Tabela 1. Delineamento fatorial completo composto central (22), com 2 variáveis independentes
e 3 repetições no ponto central.
Ordem
das
corridas
1
2
3
4
5
6
7

Níveis das variáveis
independentes codificadas*
X1
X2
-1
-1
-1
+1
+1
-1
+1
+1
0
0
0
0
0
0

Níveis das variáveis independentes
reais
Tempo (h)
Temperatura (C)
60
24
60
36
80
24
80
36
70
30
70
30
70
30

*X1 – temperatura; X2- tempo
As respostas (variáveis dependentes) para o planejamento foram avaliadas quanto à
atividade de água, umidade e rendimento. A atividade de água foi determinada em equipamento
medidor de atividade de água AquaLab (marca BrasEq) no laboratório de Tecnologia de
Alimentos, do Departamento de Engenharia Química da UFRN. A umidade das amostras foi
determinada por meio de secagem em estufa ventilada a 105 ºC até peso constante, e o
rendimento em farinhas foi calculado a partir da relação percentual entre a massa seca e massa
bruta úmida, partindo-se de uma mesma quantidade inicial para todas as amostras.
Os dados do planejamento experimental foram avaliados utilizando o programa Statistica
v.7 (Statsoft, Tulsa, 2004) ao nível de 5% de significância. Para tal, foram avaliados os efeitos
gerados, análise de variância (ANOVA) e um modelo. O modelo de regressão gerado foi
avaliado por meio da ANOVA e sua validade ou grau de ajuste determinado por meio de teste F,
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que relaciona o a valor de F calculado (FCAL) com o F tabelado (FTAB). Se o valor de FCAL pela
ANOVA for maior que o FTAB, a regressão obtida ajusta os pontos experimentais de forma
satisfatória, validando o modelo no intervalo de confiança.
3.4 Caracterização das farinhas
3.4.1 Composição centesimal
Para a caracterização das farinhas elaboradas a partir dos resíduos do processamento do
melão, utilizou-se a melhor condição de produção de farinhas (80 ºC por 24 h), conforme
determinado no planejamento experimental.
Foram realizadas as seguintes análises, em triplicata: umidade: determinada por secagem
em estufa a 105 °C com circulação de ar até obtenção de peso constante, segundo procedimento
da AOAC (2002); cinzas (%): determinada através da incineração das amostras em mufla à
temperatura de 500-600 °C por 4 horas; proteínas (%): determinada pelo método de Kjeldahl,
sendo o teor protéico determinado pela multiplicação do conteúdo de nitrogênio total pelo fator
de 6,25; extrato etéreo (%): determinado utilizando-se o extrator de Sohxlet. Na extração, foi
utilizado como solvente o éter etílico em refluxo contínuo da amostra durante 6 horas. Após
recuperação do solvente, os balões foram pesados, obtendo-se a quantidade de lipídios por
diferença de peso do balão.
Avaliação de fibra alimentar foi realizada no Laboratório de Experimentação e Análise de
Alimentos (LEAAL) na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) conforme método
gravimétrico proposto pela AOAC (2002). Os carboidratos foram obtidos por diferença, ou seja,
100 - (% umidade + % proteína + % cinzas + % extrato etéreo + % fibra). Para o cálculo do valor
calórico utilizou-se os coeficientes de Atwater (WATT e MERRILL, 1963), ou seja, para
proteínas e carboidratos, multiplicou-se o valor encontrado em gramas por 4,0, e para os lipídios,
multiplicou-se o valor encontrado em gramas por 9,0.
3.4.2 Determinação da fração fibrosa: Celulose, Hemicelulose, Lignina das farinhas
Para determinação das frações fibrosas, celulose, hemicelulose e lignina, foram realizadas
as análises de Fibra em Detergente Neutro (FDN) e Fibra em Detergente Ácido (FDA), conforme
os protocolos de Goering e Van Soest (1981). A análise da FDN (parede celular) consiste em
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extrair o conteúdo celular utilizando solução de sulfito láurico de sódio em ebulição, recuperando
celulose, hemicelulose e lignina. O experimento foi realizado no equipamento ANKOM (Figura
13), utilizando-se saquinhos de TNT e o teor de FDN foi calculado de acordo com a fórmula:
% FDN = (P3 (P1 x C1)

x 100

(Equação 1)

P2
Onde:
P1 = Peso do saco (g); P2 = Peso da amostra (g); P3 = Peso do saco após a extração (g)
C1 = Correção do saco branco (Peso seco final/Peso seco inicial)
Na tentativa de evitar a solubilização da lignina, Van Soest (1981) desenvolveu um
método que não utiliza álcali no tratamento da fibra, e sim uma solução detergente ácida. Neste
tratamento, obtém-se a FDA, resíduo obtido após a extração, sob ebulição, dos compostos
solúveis, utilizando-se solução de ácido sulfúrico 1N, recuperando-se lignina e celulose. O
procedimento para análise de FDA foi conduzido com o auxílio de saquinhos de TNT em
equipamento ANKOM. O teor de FDA foi calculado de acordo com a seguinte formula:
% FDA = (P3 (P1 x C1) x 100

(Equação 2)

P2
Onde:
P1 = Peso do saco (g); P2 = Peso da amostra (g); P3 = Peso do saco após a extração (g)
C1 = Correção do saco branco (Peso seco final/Peso seco inicial)
Para determinação da lignina foi utilizado solução de ácido sulfúrico a 72% sobre o
resíduo de FDA.
Figura 13. Equipamento ANKOM.

Fonte: Arquivo pessoal (2014)
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3.4.3 Determinação de Pectina
A quantidade de pectina foi determinada pelo método gravimétrico por precipitação com
pectato de cálcio descrito por Ranganna (1979). A metodologia para determinação de pectinas
baseia-se em extração por água quente seguida por precipitação com álcool e, após a purificação,
pesagem na forma de pectato de cálcio ou ácido livre. Foram pesados 20 g da farinha em um
béquer de 1000 mL, adicionando-se 400 mL de solução de HCl 0,05 N levando-se para
aquecimento por duas horas a 80-90 °C. Após este período a suspensão foi resfriada até
temperatura ambiente e, então, filtrada com auxílio de papel de filtro. 200 mL do filtrado foi
transferido para um béquer de 1000 mL, acrescentando-se 250 mL de água destilada. A solução
foi neutralizada com NaOH 1 N, adicionando-se 5 mL de NaOH, usando medidor de pH, com
agitação constante. Essa solução ficou em repouso por uma noite (overnight). No dia seguinte,
foi adicionado 50 mL de ácido acético (1 N) e após 5 minutos foram acrescentados 25 mL de
solução de CaCl2 (1 N), com agitação.
A solução foi colocada em ebulição por 2 minutos e posteriormente deixou-se em
repouso por 3 horas. Logo em seguida, a mesma foi filtrada com papel de filtro devidamente
tarado. Previamente, este papel de filtro foi umedecido com água destilada e secado em estufa
por 2 horas a 105 ºC, resfriado em dessecador e pesado. O precipitado foi então lavado com água
destilada fervendo, usando-se nitrato de prata para verificar a presença de cloretos. O papel de
filtro contendo o pectato de cálcio foi colocado na estufa a 105 °C até peso constante. A pectina
foi expressa em % de pectato de cálcio através da equação 3:
%Pectato de cálcio = peso do pectato de cálcio no papel de filtro x 500 x 100

(Eq. 3)

mL do filtrado x peso seco da amostra
3.4.4 Determinação de Sólidos Solúveis Totais e pH
A determinação dos sólidos solúveis totais foi realizada por refratometria por meio da
medida do °Brix, em refratômetro (marca Atago), com escala variando de 0 a 32 °Brix.
Inicialmente o equipamento foi calibrado com água destilada e em seguida, foi pesado 5 g das
farinhas em béquer, e adicionado 50 mL de água destilada. Esta solução foi agitada por 30
minutos em shaker até formar uma pasta. Em seguida, colocaram-se algumas gotas do material
diretamente sobre o equipamento. A leitura foi realizada e o resultado encontrado multiplicado
pelo volume da diluição.
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Para determinação do pH foram pesadas 10 g de farinha em um béquer, adicionou-se 100
mL de água destilada sendo este conteúdo agitado por 10 minutos, com o auxílio de agitador
magnético. A determinação do pH foi feita através de potenciômetro digital. A análise foi
realizada em triplicata (IAL, 2005).
3.4.5 Avaliação Microscópica e Elementar
Para melhor caracterização do material (farinhas de casca e semente de melão) foi
realizada a análise da microestrutura das farinhas utilizando o Microscópio Eletrônico de
Varredura (MEV) modelo Hitachi Tabletop Microscope TM-3000. As imagens geradas foram
avaliadas pelos elétrons secundários, acelerados a uma tensão de 5 kV e capturadas na forma
digital. Uma pequena quantidade das farinhas foi fixada em suporte metálico (stubs), e por não
serem metálicas, houve necessidade de se realizar uma metalização (sputtering), para esta
finalidade, utilizou-se fita de carbono. Para caracterização microscópica elementar em pontos
aleatórios dos materiais foi realizada análise de Espectrometria de Energia Dispersiva de RaiosX (EDS), em equipamento detector EDS, modelo SwiftED3000, Oxford.
3.5 Potencial Prebiótico in vitro das farinhas
O potencial prebiótico in vitro dos resíduos de melão foi avaliado conforme metodologia
sugerida por Cambrodón e Martín-Carrón (2001), com modificações acerca do inóculo. No
presente estudo o efeito prebiótico foi investigado por meio da fermentação submersa de
Bifidobacterium animalis subsp. lactis DSM15954 (cedida pela empresa Chr. Hansen®)
contendo as farinhas de resíduos de melão como substrato.
3.5.1 Preparo da cultura estoque e ativação do microrganismo
A cepa Bifidobacterium lactis liofilizada foi diluída em leite integral reconstituído (LIR)
a 10%, conforme orientação do fabricante, de modo a alcançar uma concentração de 109
UFC/mL. Posteriormente foi mantida congelada à -20°C. A ativação foi conduzida em estufa
incubadora B.O.D. a 37°C por 12 h sob anaerobiose. A população de B.lactis no leite fermentado
foi quantificada através de contagem padrão em placas, em ágar Bifidobacterium (marca BD®)
após 12 horas de incubação para verificar viabilidade. Da suspensão de bactérias fizeram-se
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diluições decimais seriadas 100 a 10-9 e realizou-se a inoculação em meio Ágar seletivo
(Bifidobacterium) por meio da técnica de “spread plate” com espalhamento utilizando-se alça de
Drigalsky.
3.5.2 Fermentação submersa
O meio de fermentação, constou das farinhas de semente e de casca de melão,
separadamente, na concentração 10 mg/mL, e solução nutriente. As condições de cultivo foram
incubação a 37 C durante 24 h sob anaerobiose. Para o meio de fermentação foram utilizados
farinha da casca de melão, farinha da semente de melão, juntamente com a solução nutriente. A
solução nutriente foi preparada a partir de duas soluções denominadas A e B (Tabela 2), sendo
obtido pela proporção de 5 mL da solução B em 1 litro da solução A (BARRY et al., 1995).
Tabela 2. Concentração de reagentes para obtenção da solução nutriente.
SOLUÇÃO A
g/L
Bicarbonato de Sódio (NaHCO3)
9,2400
Fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4)
7,1250
Cloreto de Sódio (NaCl)
0,4700
Cloreto de Magnésio (MgCl2)
0,1173
Cloreto de Potássio (KCl)
0,4500
Sulfato de Sódio Anidro (Na2SO4)
0,1000
Cloreto de Cálcio (CaCl2)
0,0550
Ureia (CH4N2O)
0,4000
SOLUÇÃO B
g/L
Sulfato de ferro II (FeSO4)
3,6800
Sulfato de Manganês (MnSO4)
1,4145
Sulfato de Zinco monohidratado (ZnSO4)
0,4400
Cloreto de cobalto (CoCl2)
0,1200
Sulfato de cobre (CuSO4)
0,0980
Molibidato de amônio [(NH4)6Mo7O24]
0,0174
O prebiótico reconhecido internacionalmente, fruto-oligossacarídeo (FOS) (FiberFOS
marca Invictus) na concentração 25 mg/mL, foi utilizado como um controle positivo. A
fermentação ocorreu sob anaerobiose, utilizando jarra de anaerobiose e gerador de anaerobiose
da marca Probac do Brasil. A cada duas horas de fermentação foi retirada uma alíquota de 1 mL
do líquido metabólico e realizada diluições em série 100 a 10-9 , para posterior inoculação em
placas de superfície contendo ágar seletivo para Bifidobaterium. As placas foram incubadas em
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estufa bacteriológica sob anaerobiose a 37 °C durante 72 h, e em seguida, foi realizada contagem
de placa para quantificar o crescimento de colônias típicas de bifidobactéria em Unidades
Formadoras de Colônias (UFC / g). Colônias típicas foram verificadas pelo teste de coloração de
Gram.
3.5.3 Determinação do crescimento microbiano
A determinação da viabilidade foi realizada a partir de diluições seriadas do líquido
metabólico em água peptonada estéril, até a diluição de 10-9. Alíquotas de 50 μL das diluições
foram inoculadas em placas contendo ágar Bifidobacterium pelo método spread plate, sendo as
placas semeadas em duplicata e posteriormente incubadas a 37°C por 72 h. Após este período,
foi realizada a contagem das colônias típicas de bifidobactéria. O processo de avaliação do
potencial prebiótico das farinhas de melão está esquematizado na figura 14.
Figura 14. Fermentação submersa de Bifidobacterium lactis e resíduo de melão como substrato
para avaliação do potencial prebiótico.

1) Ativação do
inóculo sob
anaerobiose

12 h / 37 °C

2) Fermentação
submersa contendo
resíduos de melão,
Bifidobacterium
lactis e meio de
fermentação
Shaker a 100 rpm sob
anaerobiose por 24h /
37°C

3) Cada 2 h uma
alíquota do líquido
metabólico foi
submetida à diluição
seriada até 10-9

4) Diluições 10-7a
10-9 foram
plaqueadas em
placas contendo
ágar seletivo
mantidas sob
anaerobiose
72 h / 37°C

5) Contagem de
colônias típicas e
teste de coloração de
Gram
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3.5.4 Avaliação do pH
O pH do líquido metabólico foi avaliado diretamente por meio de medidor de pH marca
Mettler Toledo Brasil, modelo Seven Easy, conforme instruções do Instituto Adolfo Lutz (IAL,
2005).
3.5.5 Avaliação da resistência do líquido metabólico ao ácido
Após ativação do microrganismo em meio contendo leite desnatado reconstituído a 37ºC
por 12 horas, sob anaerobiose, 1 mL do inóculo foi adicionado a tubos contendo solução de HCl
2M, pH 2,5. Os tubos foram incubados por 0 e 30 minutos a 37 ºC sob anaerobiose.
Posteriormente, uma alíquota de 50 L foi espalhada em placas de Petri contendo meio Agar
Bifidobacterium utilizando a técnica de “spread plate”. As placas foram mantidas em
anaerobiose por 72 h a 37 ºC, visando determinar a viabilidade da cepa por meio da contagem de
células expressas em UFC/mL (LIONG e SHAH, 2005).
3.5.6 Avaliação da resistência aos sais biliares
O líquido metabólico foi avaliado quanto à tolerância do microorganismo aos sais biliares
(Sigma®), a cada duas horas de fermentação. O líquido metabólico foi adicionado a uma solução
contendo sais biliares numa concentração de 0,3%, e incubou-se anaerobicamente a 37 ° C
durante 3 horas. Em seguida, a suspensão de células foi avaliada diretamente por leitura em
espectrofotômetro a 600 nm (GILLILAND, STALEY e BUSH, 1984).
3.6 Produção de enzimas celulolíticas (CMCase ou Endo-1,4-β-Dglucanase e FPase) (GHOSE,
1987)
4.6.1 Microrganismo e sua ativação
O agente de fermentação utilizado foi fungo filamentoso Aspergillus oryzae ATCC 9362.
Os esporos do fungo permaneciam em areia a -20 ºC e para ativá-lo retirou-se uma alçada para
inocular em placas contendo meio de cultivo ágar batata dextrose (PDA) (pH 5,5). Estas foram
incubadas a 30 °C por 7 dias, e posteriormente foram realizados repiques em novas placas com a
mesma constituição do meio. Estas placas foram mantidas durante 5 dias à 30 ºC, então
utilizadas para etapa de proliferação dos esporos no meio com sabugo de milho estéril (Figura
15).
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Figura 15. Etapa de inoculação (estriamento) do esporo em meio PDA (a). Aspergillus oryzae
apos 5 dias de incubação a 30 ºC em meio PDA (b).

(a).

(b).
3.6.2 Preparo do inóculo
Antes de inocular os esporos, 6 mL de uma solução umidificante (solução de nutrientes)
foram adicionadas ao sabugo. Esta solução de nutrientes foi elaborada da seguinte forma: 100
mL de solução de fosfato de potássio monobásico 200 g/L (chamada de solução A), 100 mL de
solução B (3,96 g de sulfato de zinco heptahidratado mais 4,6 g de sulfato de ferro II
heptahidratado) e 50 mL de solução 56 g/L de peptona. As soluções foram autoclavadas (15 min
a 121 ºC), e posteriormente 0,20 mL da solução A e 0,025 mL da solução B foram adicionado
aos 50 mL de solução peptonada. A inoculação do microrganismo ocorreu com a transferência
de 1 mL de solução Tween 80 a 0,2% (p/v) para as placas contendo o fungo. Com o auxílio de
uma ponteira estéril, raspou-se a superfície do meio com o objetivo de descolar os esporos
aderidos ao meio PDA. Coletou-se 1 mL da solução de Tween contendo esporos e transferiu-se
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para o meio com sabugo, tomando-se o cuidado de distribuí-lo bem por todo o substrato, sendo
então incubados em BOD à 30 °C por cinco dias (Figura 16).
Após esse período foi obtida a solução de esporos, pela adição de solução com Tween 80
a 0,2% (p/v) sob agitação. A contagem dos esporos foi realizada em câmara de Neubauer, com
auxilio do microscópio binocular (modelo BX 51, OLYMPUS). A concentração de esporos
utilizada como inóculo foi de 1,0 × 107 esporos/g de meio sólido (COELHO et al., 2001).
Foi calculada a quantidade de esporos por mL. A quantidade média de esporos foi
dividida por 2 para representar um dos lados da câmara e multiplicada pelo fator 10.000. Esse
fator corresponde a transformação do volume de 0,1 μL por lado da câmara para se determinar o
número de esporos presentes por mL de suspensão, como representado na equação:
Esporos = quantidade contada x 10.000 x fator de diluição

(Equação 4)

2
Figura 16. (a) Sabugo de milho seco e triturado. (b) Esporos de Aspergillus oryzae em meio de
sabugo de milho.

(a)

(b)
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3.6.3 Fermentação semi-sólida (FSS)
A fermentação semi-sólida foi realizada conforme esquema representado na Figura 17.
As fermentações foram realizadas em Erlenmeyer de 250 mL de volume contendo 5 g de
material composto por farinha de casca de melão (M 1), farinha de semente de melão (M 2) e a
mistura das duas farinhas (M 3), em proporções iguais.
Foram pesados 5,0 g da farinha em base seca e adicionados 5 mL do inóculo com uma
concentração de 1,0 x 107 esporos/g e 10 mL de uma solução salina nutriente (0,1%, nitrato de
amônio 0,1%, fosfato de potássio monobásico K2HPO4 0,05%, cloreto de sódio (NaCl) 0,05%
extrato de levedura 1,0% e uréia 1,0%), com pH corrigido para 5.0. Previamente foi realizado
experimentos para determinação da relação umidade e atividade de água das farinhas, por meio
de uma curva de atividade de água e curva de umidade. Desta forma, para o processo de
fermentação, foram adicionados os volumes de água destilada estéril para casca (15 mL) e para
semente (15 mL).
A FSS ocorreu em BOD à 30 °C (BRIJWANI, OBEROI e VADLANI, 2010) por 168
horas de fermentação e ao final foi realizada a etapa de extração do complexo enzimático. Foi
acompanhada a cinética do processo por um período de 7 dias à temperatura de 30 ± 2 ºC em
BOD, sendo realizadas amostragens a cada 24 horas. Em cada amostra media-se a atividade de
celulases, açúcares redutores totais e proteínas totais.
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Ativação do fungo Aspergillus oryzae em meio PDA a 30 º C por 7 dias

Proliferação de esporos em meio de sabugo de milho a 30 º C por 7 dias
M1: Farinha da
Casca

Inoculação dos esporos em meios de cultivo contendo resíduos de melão

M2: Farinha da
Semente
M3: Mistura das
Farinhas da

Fermentação semi-sólida a 30 ºC por 7 dias em BOD

Extração da enzima em tampão citrato sob agitacão em shaker a 150 rpm
a 30 ºC por 2 horas

Filtração

Resíduo

Filtrado (3500 rpm/ 10 °C/10 min)

Desprezado

Sobrenadante suspensão de enzima
extracelular

Determinação de açúcares e
proteínas totais

Determinação da atividade
enzimática (CMCase e FPase)

Figura 17. Fluxograma da fermentação semi-sólida utilizando Aspergillus oryzae em meios
contendo farinhas de casca e semente de melão como substrato.

Casca e semente
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3.6.4 Extração das enzimas
A extração das enzimas ao término da fermentação foi realizada com adição de 15 mL de
solução tampão citrato de sódio 200 mM (pH 4,8) por grama de resíduo utilizado no processo
fermentativo, ou seja 15 mL no total, agitando-se em shaker a 150 rpm por 2 horas. A separação
de células e do caldo contendo as enzimas foi realizada por filtração com papel de filtro, o
material filtrado foi centrifugado em seguida por 10 minutos a 3500 rpm à 10 °C. O
sobrenadante foi recuperado e armazenado a -18 ºC para posterior análise das atividades
enzimáticas. Todos os ensaios foram realizados em triplicata.
3.6.5 Determinação da atividade das enzimas CMCase (GHOSE, 1987)
Para a atividade de CMCase, no tubo de ensaio de reação foi adicionado 0,5 mL de
tampão de citrato de sódio (pH 4,8; 50 mM), 0,5 mL de extrato de enzima e 0,5 mL de CMC
(carboximetilcelulose a 4% p / v). Para o controle foram adicionados 0,5 mL da solução tampão
e 0,5 mL de CMC (carboximetilcelulose a 4% p / v). A solução final foi analisada pelo método
do DNS, usando a solução de CMC (4%) como branco. Todas as amostras foram incubadas em
um banho de água a 50 °C durante 10 minutos, subsequentemente, a reação foi interrompida pela
adição de 0,5 mL de DNS. Todos os tubos foram submetidos a água fervente durante 5 minutos,
depois foram adicionados 4,0 mL de água destilada para a medição da absorvância a 540 nm no
espectrofotômetro (Termo Spectonic, Genesys 10 uv).
A atividade enzimática foi expressa em UI/g (μmol de produto liberado/g de substrato),
conforme equações abaixo:
UI = diluição x fator da curva padrão (μmol/mL) x volume total da mistura reacional (mL) Eq.5
Tempo (min)
[Enz] μmol /mL= fator curva padrão (μmol/mL) x volume total da mistura reacional (mL) Eq.6
Tempo (min) x volume do sobrenadante
[Enz] μmol/min = [Enz] μmol /mL x volume total da mistura reacional (mL)
Tempo (min)
[Enz] UI /mL = [Enz] μmol /min
Volume total da mistura reacional (mL)

Eq.7

Eq.8
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[Enz] UI /g = [Enz] UI /mL x Volume do tampão

Eq.9

Quantidade de substrato (g)
Nos resultados a atividade enzimática foi expressa em U/g, para isto foi utilizado um fator de
conversão de U/mL para U/g, o qual foi R= Volume do tampão (15 mL)/massa do resíduo (5 g).
3.6.6 Determinação da atividade da enzima FPase
A quantificação da atividade de FPase foi realizada em papel de filtro de acordo com a
metodologia adaptada de Ghose (1987). O substrato utilizado foi o papel de filtro Whatman N°.
1 cortado em tiras de 1,0 x 6,0 cm. O substrato foi colocado em tubos de ensaio e adicionado 2,0
mL de 0,05 mol/L de tampão citrato pH 4,8 e 1 mL do extrato enzimático (diluído quando
necessário) e incubado em banho-maria (Nova Instruments, NI 1232) à 50 ºC por 60 minutos. A
reação foi interrompida pela retirada de 1 mL da mistura e adicionada a tubos de ensaio contendo
1,0 mL de DNS, terminando a reação de formação de açúcares. A determinação dos mesmos foi
feita segundo metodologia adapatada de Miller (1959). Uma unidade de atividade em papel de
filtro (FPU) corresponde a 1 mol de açúcares redutores, expresso como glicose, liberados por
minuto. Conforme equações descritas acima. Uma curva de calibração para o padrão de CMCase
e FPase foi realizada utilizando glicose, nas concentrações de 0,1 a 1,0 g / L, pelo método de
DNS (MILLER, 1959).
3.6.7 Análise de Açúcares redutores totais e proteínas totais
Os açúcares redutores foram quantificados por meio do método descrito por Miller
(1959), o qual consiste em um método colorimétrico para quantificação de açúcares redutores,
envolvendo a reação da amostra com o reagente DNS (ácido dinitrosalicílico) (Sigma-Aldrich®).
A curva padrão de calibração foi realizada com soluções padrão de glicose, com concentrações
de (0,05 a 1,0 g/ L), com intervalos de 0,1 g/L, e a equação determinada por regressão linear. A
determinação da concentração de açúcares redutores foi feita adicionando-se 0,5 mL das
amostras e 0,5 mL do reagente DNS. A mistura foi aquecida à temperatura de 100 °C durante 5
minutos, sendo posteriormente resfriada em banho de gelo até atingir a temperatura ambiente.
Em seguida, foram adicionados à mistura, 4,0 mL de água destilada, homogeneizado em vortex
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por aproximadamente 10 segundos, e realizada a leitura da absorbância a 540 nm em
espectrofotômetro (Termo Spectonic, Genesys 10 uv). Os resultados foram expressos em g/ L.
A análise de proteínas dos extratos fermentados foi realizada de acordo com a
metodologia descrita por Bradford (1976). Para o preparo do reagente de Bradford, da seguinte
forma: Dissolveu-se 100 mg de Coomassie Brilliant Blue G 250 em 50 mL de etanol 95%,
adicionando lentamente 100 mL de ácido fosfórico concentrado. Dilui-se a solução obtida em
balão volumétrico de 1L com água destilada, agitou-se e deixou-se a solução de repouso por 24h.
Posteriormente a solução foi filtrada a vácuo por um filtro de papel para retirar corante não
solubilizado, partículas e eventuais impurezas.
Para quantificação de proteínas totais misturou-se 3 mL do reagente Coomassie com 100
μL da amostra (filtrado referente a extração da enzima após fermentação semi-sólida), agitou-se
o tubo em vórtex, e incubou-se a amostra por 45 min. Após o tempo de incubação, leu-se a
densidade óptica, a 595 nm, contra um branco (3mL de reagente Bradford + 100 μL de água
destilada). Para determinação da concentração de proteína, preparou-se uma curva de calibração
utilizando Albumina de Soro Bovino (BSA) (Sigma A3059), como proteína padrão. Foi pesado
1,0 g de BSA e diluído em 1,0 L de água destilada, sob agitação magnética. Preparou-se
concentrações conhecidas de 0,25 a 2,5 mg/mL e posteriormente lida a absorbância a 595 nm
contra o branco de água destilada. A análise foi realizada em triplicada.
3.7 Obtenção de extratos para quantificação de fenólicos, flavonóides totais e taninos e avaliação
antioxidante e antiproliferativa
Os ensaios de atividade antioxidante e antiproliferativa foram realizados no Laboratório
de Biotecnologia de Polímeros Naturais (BIOPOL). A fim de analisar compostos e propriedades
antioxidantes e capacidade antiproliferativa, foram preparados diferentes extratos da casca e
semente de melão, utilizando os solventes água, metanol e etanol, na proporção 70:30 (v/v).
Inicialmente, 3,0 g de cada amostra foram pesadas em frascos de Erlenmeyer e suspendidos em
50 mL de água destilada, seguido por agitação em shaker a 130 rpm durante 60 minutos a 22 C
(± 2 C ), em ambiente com baixa luminosidade. O material foi filtrado a vácuo utilizando papel
de filtro Whatman nº 1, e armazenado em balão envolvido em folha de alumínio para evitar a
exposição à luz (Filtrado 1). Ao resíduo foram adicionados 50 mL de solução hidrometanólica
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(30:70 v/v) e então submetido ao procedimento de agitação em shaker e filtração em papel de
filtro, e posteriormente armazenado (Filtrado 2). Em seguida, o resíduo foi submetido a extração
com solução hidroetanólica (30:70 v/v), seguido do mesmo procedimento anterior (Filtrado 3).
Aos três filtrados obtidos em cada extração foram adicionados 50 mL do solvente
correspondente. Os extratos foram concentrados à vácuo em rotaevaporador à temperatura de 40
°C, onde o solvente foi evaporado. Por fim, os extratos foram liofilizados, pesados e
ressuspendidos em água destilada para uma concentração final de 10 mg/mL, chamada de
solução estoque para análises subsequentes.
3.8 Determinação de açúcares e proteínas totais e sacarídeos
A composição bioquímica dos extratos foi realizada por meio da quantificação de
proteínas, açúcares totais e sacarídeos. A análise desta composição é importante para avaliar
possíveis interferências destes compostos com a presença de fenólicos totais. O teor de açúcares
totais foi estimado pelo método do fenol/ácido súlfurico, usando glicose como padrão, sendo as
leituras realizadas a 490 nm (DUBOIS et al., 1956). O teor total de proteínas foi estimado pelo
método de Bradford, utilizando a proteína albumina de soro bovino (Sigma-Aldrich) como
padrão. As leituras foram realizadas a 595 nm (BRADFORD, 1976). ). Para determinação da
concentração de proteína, preparou-se uma curva de calibração utilizando Albumina de Soro
Bovino (BSA) (Sigma A3059), como proteína padrão. Foi pesado 1,0 g de BSA e diluído em 1,0
L de água destilada, sob agitação magnética. Preparou-se concentrações conhecidas de 0,05 a 1,5
mg/mL e posteriormente lida a absorbância a 595 nm contra o branco de água destilada. A
análise foi realizada em triplicada.
Os sacarídeos presentes nos extratos foram identificados e quantificados por
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). Análises foram realizadas utilizando
cromatógrafo Shimadzu (Shimadzu Corp. Japan), equipado com os sistemas de detecção de
ultravioleta e índice de refração (IR). Uma coluna Shim-Pack SCRH-101 H foi operada a 65 °C
para açúcares, utilizando ácido sulfúrico 0,005 M como eluente a uma velocidade de fluxo de 0,6
mL/min. O volume de injeção da coluna foi de 20 L. As amostras foram previamente filtradas
em membranas de 0,22m, para remoção de possíveis partículas insolúveis. Os açúcares foram
detectados por Índice de Refração e identificados por comparação com os respectivos tempos de
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retenção de padrões certificados. A quantificação dos monossacarídeos foi realizada utilizando
curva de calibração dos padrões de sacarose, glicose e frutose, adquiridos da Sigma-Aldrich.
Todas as amostras foram determinadas em triplicata.
3.9 Determinação de compostos fenólicos totais
O teor de compostos fenólicos totais foi determinado pelo método espectrofotométrico
utilizando o reagente Folin-Ciocalteau (SINGLETON et al., 1999) e ácido gálico como padrão
de referência. O reagente de Folin Ciocalteau é uma solução de íons complexos poliméricos
formados a partir de heteropoliácidos fosfomolibdicos e fosfotungsticos. Esse reagente oxida os
fenolatos, reduzindo os ácidos a um complexo azul Mo-W. Aos extratos filtrados (1 mL) foram
adicionados 1 mL de etanol 95%, 5 mL de água destilada e 0,5 mL do reagente Folin-Ciocalteau.
Os tubos foram homogeneizados e deixados em repouso por 5 min. Posteriormente, adicionou-se
aos tubos 1 mL de carbonato de sódio 5%, deixando em seguida os tubos em repouso por 60
minutos em câmara escura. Em seguida, os tubos foram homogeneizados e a leitura foi realizada
a 760 nm em espectrofotômetro Shimadzu Modelo UV 1240V. Os resultados foram expressos
em mg de equivalentes de ácido gálico (EAG) por 100 g de amostra.
3.10 Análise Fitoquímica
Reações químicas de identificação foram realizadas por meio da Cromatografia em
Camada Delgada (CCD) utilizando cromatoplacas de alumínio de fase estacionária em sílica gel
60 F254. Como fase móvel foram utilizados eluentes específicos, tais como: Acetato de etila
(AcOEt), metanol e água (5:5:0.5), desenvolvidas a partir da literatura (WAGNER e BLADT,
2001). Neste experimento foram utilizados dois tipos de reveladores, a vanilina sulfúrica
(revelador universal) e cloreto férrico (detecção de compostos fenólicos). As placas foram
submetidas ao calor por meio de aquecimento utilizando soprador térmico. Após o
desenvolvimento da corrida cromatográfica, a CCD foi analisada na irradiação UV a 254 nm. Os
padrões usados nesta análise foram os esteróis -sitosterol e estigmasterol (Sigma).
Um parâmetro importante a ser considerado em CCD é o fator de retenção (Rf) que é a
razão entre a distância percorrida pela substância de interesse e a distância percorrida pela fase
móvel (SIMÕES et al., 2007).
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3.11 Determinação de Flavonóides, carotenóides totais e taninos
O conteúdo de flavonóides foi determinado de acordo com o método descrito por
Saravanan e Parimelazhagan (2014). Foram utilizados 0,5 mL do extrato, com 2 mL de água
destilada, e em seguida, 0,15 mL de solução NaNO2 5%. Para esta reação, aguardou-se 6 minutos
e então foi adicionado 0,15 mL de solução de AlCl3 10%. Em seguida, aguardaram-se mais 6
minutos e foram adicionados 2 mL de solução de NaOH 4%. Para leitura em espectrofotômetro,
aos tubos foram adicionados água destilada para completar o volume para 5 mL. Os tubos foram
agitados vigorosamente e deixados em repouso por 15 minutos. A absorbância foi determinada a
510 nm contra o branco (água). Catequina foi utilizada como composto padrão para
quantificação dos flavonóides totais e os resultados expressos em equivalentes de catequina, após
realização da curva de calibração, com concentrações entre 30 a 350 μg / mL.
A determinação de carotenóides e clorofila (a e b) foi realizada utilizando o método de
Lichtenthaler (1987). Em que 100 mg de cada farinha foi homogeneizada com 3 mL de solução
de acetona / Tris-HCl (0,2 M, pH 7,8, 80:20, v/v). Todos os procedimentos foram conduzidos ao
abrigo da luz. As amostras foram centrifugadas a 5000 rpm durante 5 min e o sobrenadante foi
utilizado para a determinação de pigmentos, utilizando espectrofotômetro UV. A clorofila total
foi obtida pela soma da clorofila a e b. Os valores de absorvância foram convertidos em μg de
carotenóides totais / g com base nas equações:
Clorofila a (mg / L) = 12,25 x Abs663 - 2,79 x Abs647

Eq. 10

Clorofila b (mg / L) = 21,50 x Abs647 - 5,10 x Abs663

Eq. 11

Carotenóides (mg / L) = (1000 x Abs470 - 1,82 x Clorofila a - Clorofila b x 85,02) / 198
Eq. 12
Os taninos foram determinados pelo método da vanilina, proposto por Broadhurst e Jones
(1979). Neste método, tanto as leucoantocianidinas (catequinas) quanto as proantocianidinas
(taninos condensados) reagem com a vanilina na presença de HCl para produzir um produto de
condensação vermelho, que é detectado espectrofotometricamente. Para este ensaio foram
analisados os extratos hidrometanólicos da casca e semente de melão. Para a reação os tubos de
ensaio com tampa de rosca e foram cobertos com papel alumínio, em seguida adicionou-se 5 mL
de vanilina reagente em cada tubo. Os tubos foram preaquecidos a 30 ºC por 30 min, em banho-
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maria, em seguida adicionou-se 1 mL de extrato (extratos hidrometanólicos da farinha da casca e
farinha da semente), devidamente homogeneizado, e agitou-se em vortex. Para o branco,
adicionou-se 1 mL de metanol 72%. A reação foi mantida a 30 ºC por 20 min e em seguida foi
realizada a leitura da absorbância de todos os tubos em 510 nm. O padrão utilizado foi a
catequina para a curva de calibração nas concentrações 30 a 350 μg / mL.
3.12 Avaliação da atividade antioxidante in vitro
A atividade antioxidante in vitro dos extratos obtidos dos resíduos de melão (cascas e
sementes) foi avaliada por diferentes ensaios: capacidade antioxidante total (CAT), poder
redutor, quelação férrica, quelação cúprica, sequestro do radical hidroxila, seqüestro do radical
superóxido, seqüestro do radical DPPH e seqüestro do radical peroxil pelo método de ORAC.
3.12.1 Capacidade Antioxidante Total (CAT)
Este método baseia-se na redução do molibdato de amônio por extratos de resíduos
melão. Os tubos contendo extratos obtidos das farinhas de casca e semente de melão e solução
reagente (ácido sulfúrico 0,6 M, 28 mM de fosfato de sódio e molibdato de amônio a 4 mM)
foram incubados a 95 ° C durante 90 min. Depois de a mistura ter arrefecido até a temperatura
ambiente, a absorvância de cada solução foi medida a 695 nm (PRIETO, PINEDA e AGUILAR,
1999). Uma curva de calibração da solução aquosa de ácido ascórbico foi realizada numa faixa
de 0,001 a 1,0 mg/mL. Os ensaios foram realizados em triplicata e os resultados expressos em
miligrama equivalentes em ácido ascórbico por g de extrato seco (mg EAA /g).
3.12.2 Atividade de Poder Redutor
O poder redutor das amostras foi determinado conforme método descrito por
ATHUKORALA, KIM, JEON, 2008; WANG et al., 2008). De forma resumida, 4 mL da solução
contendo diferentes concentrações dos extratos (100 a 250 ug/mL) em tampão fosfato (0,2 M pH
6,6), foram incubados com solução de ferricianeto de potássio (1%) a 50ºC por 20 minutos. A
reação foi finalizada pela adição da solução de ácido tricloroacético (TCA) a 10%. A solução foi
misturada com água destilada e cloreto férrico 0,1% (p/v) e a absorbância foi medida a 700 nm
em espectrofotômetro. Foi realizada uma curva de calibração de ácido ascórbico nas
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concentrações de 0,001 a 1,0 mg/mL e os resultados foram expressos em percentual de poder
redutor a partir da comparação com a curva de calibração.
4.12.3 Teste de Quelação de Ferro
A capacidade de quelação de íons ferro pelos extratos de resíduos de melão foi
investigada de acordo com o método proposto por Decker e Welch (1990), com modificações de
Wang et al. (2008). Solução contendo extrato nas concentrações 100 a 250 ug/mL e os reagentes
FeCl2 (0,05 mL 2 mM) e ferrozina (0,2 mL, 5 mM), foi agitada e incubada por 10 minutos em
temperatura ambiente. A absorbância da mistura reacional foi medida a 562 nm e os resultados
comparados com o branco foram expressos de acordo com a equação:
Habilidade de quelação do ferro = Absorbância do branco – Absorbância da amostra/ x100
Absorbância do branco
3.12.4 Teste de Quelação de Cobre
A habilidade de quelar o íon cobre dos extratos foi determinada pelo método descrito por
Anton (1960). O reagente utilizado foi o violeta de pirocatecol, o qual tem a capacidade de
associar com alguns cátions como alumínio, cobre e bismuto. Na presença de agentes quelantes
esta associação não é formada, resultando na diminuição da coloração. A partir desta redução,
estima-se assim a atividade quelante do íon cobre dos extratos de resíduos de melão. O teste foi
realizado em microplaca de 96 poços contendo mistura reacional em diferentes concentrações
das amostras (0,1 –2,0 mg/mL), violeta de Pirocatecol (4 mM) e sulfato de cobre II
pentahidratado (5 H2O) (50 μg/mL). A absorbância da solução foi medida a 632 nm. A
habilidade, das amostras, em quelar o íon cobre foi calculada usando a equação:
Habilidade de quelação do cobre = Absorbância do branco – Absorbância da amostra/ x100
Absorbância do branco
3.12.5 Sequestro do radical DPPH•
A atividade antioxidante através da redução do radical estável DPPH• (2,2-difenil-1picrilhidrazil) foi determinada pelo método de Brand-Willians et al. (1995) com modificações de
Duarte-Almeida et al. (2006), sendo realizada no Laboratório de Bioativos e Tecnologia de
Alimentos (LABTA) do Curso de Engenharia de Alimentos da UFRN. As determinações foram
realizadas em microplacas de poliestireno contendo 96 poços. Em cada poço foram adicionados
200 μL da solução metanólica de DPPH• (4 mg/100mL) e 40 μL do extrato de resíduo de melão.
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As análises foram realizadas em triplicata. Para curva padrão, foram adicionados 200 μL da
solução metanólica de DPPH• e 40 μL de soluções de concentração conhecida de Trolox (10 a
200 μM). As leituras das absorbâncias foram realizadas após 25 minutos de reação em
espectrofotômetro de microplacas a 25º C em 517 nm.
A capacidade antioxidante da amostra foi monitorada por meio da diminuição da
absorbância da reação entre a solução de DPPH• e a amostra, sendo determinada como
porcentagem de inibição, sequestro ou eliminação do radical DPPH•, a qual foi obtida pela
equação: % de inibição do radical DPPH• = [(Absorbância do controle– Absorbância da
amostra)/Absorbância do controle] x100. Em que, absorbância da amostra é a absorbância da
reação entre a solução do radical DPPH• e a amostra antioxidante, e a absorbância do controle é
a absorbância do radical DPPH• com o mesmo volume do solvente utilizado (metanol), em
substituição à solução da amostra em estudo.
3.12.6 Sequestro do radical hidroxila
A atividade de sequestro dos extratos de resíduos de melão contra o radical hidroxila foi
investigada utilizando a reação de Fenton (Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- + OH). Estes resultados
foram expressos como taxa de inibição do radical. Os radicais hidroxila foram gerados utilizando
3 mL de tampão de fosfato de sódio (150 mM, pH 7,4), que continha 10 mM de FeSO4 · 7H2O,
10 mM de EDTA, salicilato de sódio 2 mM, H2O2 a 30% (200 mL) e variando-se as
concentrações de extratos. Para o controle, foi utilizado tampão de fosfato de sódio substituindo
o H2O2. As soluções foram incubadas a 37 ° C durante 1 h, e a presença do radical hidroxila foi
detectada por monitorização da absorvância a 510 nm. O ácido gálico foi utilizado como controle
positivo (CUMBES, 1989).
3.12.7 Sequestro do radical superóxido
O ensaio para seqüestro do radical superóxido foi baseado na capacidade ds extratos em
inibir a redução fotoquímica do tetrazólio (NBT) no sistema de riboflavina-luz-NBT
(DASGUPTA, 2004). Em um tubo contendo 3 mL da solução reagente (tampão fosfato 50 mM
pH 7,8, metionina 13 mM, riboflavina 2 uM, EDTA 100 uM e NBT 75 uM) foi adicionado 1 mL
dos extratos nas concentrações de 100 a 250 ug/mL. O azul de formazan foi verificado por meio
da absorbância a 560 nm após 10 minutos sob iluminação fluorescente. Para o branco foram
utilizados tubos contendo a mesma solução mantida no escuro.
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3.12.8 Sequestro do radical peroxil – Método ORAC
O método do Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) foi realizado no Institut
Prof. Dr. Georg Kurz GmbH situado no endereço Eupener Straße 161 50933 Köln Germany, na
Alemanha, sob a responsabilidade do Prof. Dr. Helmut Weidlich.

As amostras foram

encaminhadas na forma liofilizada e no referido laboratório foi realizada a análise utilizando
metodologia de fluorescência. Não foi possível realizar análise estatística para este ensaio.
Este método baseia-se na propriedade fluorescente das proteínas B-ficoeritrina e Rficoeritrina. Estas proteínas são usadas como indicador fluorescente. Neste ensaio, o radical
peroxil, gerado pela reação do [dicloreto de 2,2'-azobis (2-amidinopropano)] (AAPH) com
oxigênio atmosférico, reage com o indicador fluorescente para formar um produto não
fluorescente, que pode ser medido por espectrofotometria com máxima emissão de fluorescência
em 575 nm e 578 nm. Este ensaio avalia a atividade antioxidante por meio da inibição da
oxidação, induzida pelo radical peroxil, por transferência de átomos de hidrogênio. Utilizou-se
Trolox em concentrações conhecidas para curva padrão e a atividade ORAC das amostras foi
calculada. Este ensaio expressa o resultado em unidade de ORAC ou equivalentes de Trolox.

3.13 Avaliação da capacidade antiproliferativa
O teste de citotoxicidade tem como objetivo detectar o potencial de uma substância em
produzir efeitos letais ou subletais em sistemas biológicos a nível celular. Neste estudo foi
utilizado o teste por contato direto, onde o extrato de resíduos de melão em diferentes
concentrações foi colocado diretamente sobre uma monocamada de cultura de células recoberta
por meio de cultura.
A capacidade dos extratos em influenciar ou não na proliferação de células tumorais foi
investigada através do ensaio de viabilidade celular utilizando MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2yl)-2-5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) (Sigma Chemical (St. Louis, MO, USA). Foi
verificada a capacidade das células expostas aos extratos de casca e semente de melão, em
reduzir o composto MTT a sais de formazan, esta redução é realizada por desidrogenases
mitocondriais de células com mitocôndrias íntegras (MOSMANN, 1983). A redução do
composto MTT a formazan foi avaliada por espectrofotometria e foi diretamente proporcional à
atividade mitocondrial e viabilidade da célula.
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Para este experimento foram utilizadas as seguintes linhagens celulares: HeLa (ATCC®
CCL-2), SiHa ATCC® (HTB-35), 786-0 (ATCC® CRL-1932), HT-29 (ATCC® HTB-38) e
fibroblasto embrionário de camundongo 3T3 (ATCC® CCL-164), as quais foram gentilmente
cedidas pelo Professor Dr. Hugo Alexandre Oliveira Rocha, do Departamento de Bioquímica da
UFRN. Como componentes do meio para cultura de células, foram utilizados o meio DMEM
(Dulbecco’s Modified Eagle Medium) para as linhagens 3T3, HeLa, SiHa e HT-29, e o meio
RPMI 1640 (Roswell Park Memorial Institute marca Thermo Fisher) para a linhagem 786-0,
além de tripsina obtidos de Cultilab e solução salina de tampão fosfato e soro fetal bovino foram
adquiridos de Invitrogen Corporation (Burlington, ON, Canada). Todos os solventes e reagentes
químicos utilizados foram em grau analítico.
As células foram colocadas em placas de 96 poços (densidade de 5 x 103 células/poço) e
semeadas por 24 h em 200 uL de meio a 37 ºC e 5% de CO2. No dia seguinte, os extratos foram
adicionados em diferentes concentrações (0,1 a 1,0 mg/mL) por um período de 24 h. Após a
incubação os extratos foram removidos e posteriormente foi adicionado o reagente MTT (5
mg/mL) em meio DMEM e RPMI para célula 786-0. As células foram incubadas por 4 horas a
37ºC 5% de CO2. Para solubilizar os cristais de formazan, foram adicionados 200 uL de álcool
etílico absoluto em cada poço, homogeneizando-se com o auxílio de mesa agitadora a 40 rpm por
15 minutos. A leitura da absorbância foi realizada a 570 nm utilizando leitor de microplacas
ELISA (Multiskan Ascent Microplate Reader (Thermo Labsystems, Franklin). Como controles
foram utilizados células tumorais e normais não tratadas com os extratos, sendo cultivadas
somente com meio específico. O percentual da proliferação celular foi calculado da seguinte
forma: Absorbância da amostra / Absorbância do controle x 100. O cálculo da inibição da
proliferação celular foi realizado em comparação com o controle.
3.14 Análises Estatísticas
Os resultados desta pesquisa foram expressos como média e desvio padrão. Foi aplicado
Análise de variância (ANOVA), utilizando Tukey e t de Student como testes de comparação de
médias e teste estatístico com um intervalo de confiança de 95% através do software Statistica
versão 7.0. O produto de correlação de Pearson foi usado para determinar a relação entre a
atividade antioxidante e o conteúdo de compostos fenólicos totais. Gráficos foram gerados no
programa Origin 8.0. As análises foram realizadas em triplicata.
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Capítulo 4
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1. Planejamento experimental e elaboração das farinhas
As farinhas obtidas dos resíduos de melão, casca e semente, apresentaram bom aspecto
visual e aroma agradável. Na figura 18 podem-se observar os resíduos in natura, seco e em pó
após desidratação a 80 °C por 24 h.
Figura 18. Etapas do processamento dos resíduos de melão e obtenção de farinha. a. Cascas de
melão (Cucumis melo L. var. reticulatus) in natura. b. Cascas de melão secas a 80 ºC por 24h. c.
Farinha da casca de melão. d. Sementes de melão (Cucumis melo L. var. reticulatus) in natura. e.
Sementes de melão secas a 80 ºC por 24h. f. Farinha da semente de melão.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
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Observando a Figura 18, com imagens macroscópicas das farinhas de semente e casca de
melão, nota-se que elas apresentam-se como pó fino, de coloração amarela para semente, e
amarelo amarronzada para casca. A tabela 3 apresenta os resultados do planejamento
experimental para farinha da semente e da casca de melão.
Tabela 3. Resultados do planejamento experimental para secagem de cascas e sementes de
melão.
Tempe. Tempo

Farinha da Semente de melão

Farinha da Casca de melão

Rend (%) Umidade (%) Aa

Rend (%) Umidade (%) Aa

Ensaio

(°C)

1

60

24

8,60c

4,73bc

0,28a

5,13b

14,76a

0,35a

2

60

36

8,30c

3,83c

0,23a

5,13b

13,82a

0,38a

3

80

24

43,43a

3,55c

0,24a

7,50a

12,94b

0,35a

4

80

36

40,20a

3,92c

0,22a

6,99ab

12,65b

0,35a

5

70

30

27,10b

5,88abc

0,24a

6,63ab

13,85ab

0,37a

6

70

30

29,07b

7,85a

0,29a

6,69ab

11,83bc

0,37a

7

70

30

25,67b

6,73ab

0,26a

7,37a

12,91b

0,36a

(horas)

Letras minúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença estatística significante para o teste de Tukey
(p<0.05). Tempe. – Temperatura; Rend. – Rendimento; Aa – Atividade de água.
a, b, c

O planejamento experimental propiciou o estudo da melhor condição de secagem para
obtenção de bom rendimento, baixa atividade de água e baixa umidade, a fim de atender às
especificações técnicas da ANVISA, que com relação à umidade estabelece um valor máximo de
14% para farinhas (BRASIL, 2005). As respostas rendimento e umidade diferiram
estatisticamente (p<0,05) para casca e semente de melão, no entanto, a resposta atividade de
água não apresentou diferença significativa entre os resíduos.
Do ponto de vista comparativo, os teores de umidade da casca foram superiores aos da
semente, conseqüentemente com maior atividade de água. Houve, de fato, uma correlação
positiva, porém fraca, entre a umidade e atividade de água para casca (+0,133) e mais forte para

94

semente (+0,551). A atividade de água e o rendimento apresentaram correlação fraca negativa
para ambos, farinha da casca (-0,1066) e farinha da semente (-0,1212). Entretanto, quando
correlacionadas as respostas umidade e rendimento, foram obtidas correlações negativa para
casca (-0,474). Possivelmente a forma da semente com menor atividade de água e umidade
influenciou no maior rendimento. Os valores dos coeficientes de correlação (R2 = 0,8130) e (R2
= 0,9879) obtidos para farinha da casca de melão e para farinha da semente, respectivamente,
indicam a qualidade do ajuste do modelo matemático.
Os alimentos podem ser classificados em função da atividade de água em três grupos:
alimentos de baixa umidade (até 0,6); umidade intermediária (entre 0,6 e 0,9) e com alta umidade
(acima até 0,9) (RIBEIRO e SERAVALLI, 2007). Com base nessa classificação, as farinhas de
casca e semente de melão são consideradas como alimento de baixa umidade, este aspecto é
importante, pois está diretamente relacionado com a vida de prateleira e rendimento das farinhas.
No presente estudo, o rendimento foi avaliado como sendo a quantidade de produção de
farinha referente aos resíduos, casca e semente de melão in natura, submetidos à secagem. O
rendimento da farinha da semente de melão foi significativamente superior ao da farinha da
casca, isto é um parâmetro importante sob o ponto de vista industrial e tecnológico. Conforme
pode ser observado na tabela 3, o rendimento da farinha da semente variou de 7,50% a 43,43%,
sendo mais expressivo nas temperaturas de 80 ºC. Este último valor foi praticamente seis vezes
superior ao alcançado no melhor rendimento da farinha da casca.
A análise da significância dos efeitos das variáveis independentes estudadas, tanto para
farinha da casca como da semente, revelou que somente a temperatura foi significativa ao nível
de 95% de confiança. Analisando-se o efeito da variável independente (temperatura) sobre as
respostas, observou-se que só houve efeito significativo para o parâmetro rendimento. O
rendimento obtido em um processo tecnológico é traduzido como eficiência relevante do ponto
de vista econômico. Além disso, ressaltam-se as repercussões ambientais, proporcionando
melhor aproveitamento do resíduo.
Com o objetivo de avaliar quais fatores tiveram efeito significativo na secagem da
semente de melão, uma análise de variância (ANOVA) foi conduzida. Na tabela 4, estão
apresentados os resultados da ANOVA, a qual fornece o coeficiente de correlação e se a
regressão ajusta os dados de forma significativa. O modelo matemático adotado no estudo
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experimental, bem como o gráfico de superfície de resposta foi utilizado visando oferecer uma
melhor forma de visualizar a influência dos fatores sobre as respostas avaliadas.
Tabela 4. Resultados da ANOVA com os efeitos gerados para representar o rendimento da
farinha da semente de melão por meio dos fatores temperatura e tempo.
Erro
FATORES

Coef. Erro

Efeitos

Padrão

t(3)

P

Coeficiente

Padrão

26,0528

0,8087

32,2150

0,000066

26,05286

0,8087

(1)Temperatura

33,3650

2,1398

15,5936

0,00057

16,6825

1,0698

(2)Tempo

-1,7650

2,1396

-0,8249

0,4699

-0,8825

1,0698

(1) Interagindo (2)

-1,4650

2,1396

-0,6847

0,5427

-0,7325

1,0698

A partir dos resultados (tabela 4) obteve-se o modelo matemático para representar o
rendimento (R) da farinha da semente de melão a partir do fator temperatura (T) e tempo (t)
(Equação 13).
R = 26,052 + 16,68 T -0,88 t -0,73 T t

(Equação 13)

O Diagrama de Pareto é uma das formas de se avaliar visualmente a influência dos
fatores estudados na resposta. A magnitude dos efeitos é representada pelas colunas enquanto
que a linha transversal às colunas representa a magnitude dos efeitos com significado estatístico
para p=0,05, ou seja, aqueles fatores que são estatisticamente significativos ao nível de 95% de
confiança.
Os resultados da ANOVA podem ser visualizados no gráfico de Pareto, no qual o valor
absoluto da magnitude do efeito estimado dividido pelo desvio-padrão de cada fator é plotado em
crescente ordem e comparado com a magnitude mínima do fator de significância estatística com
95% de confiança, representado pela linha tracejada vertical. Para estes gráficos, observou-se
que somente a variável temperatura foi significativa na secagem da semente de melão. As
interações com as variáveis tempo e temperatura, não foram significativas para secagem de
ambos, casca e semente (Figura 19).
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Figura 19. Gráfico de Pareto representando o fator temperatura como significativo na secagem da
semente de melão. X1: Temperatura; X2: Tempo; X1X2: Interação

Com o objetivo de avaliar quais fatores tiveram efeito significativo na secagem dos
resíduos de melão, uma ANOVA foi conduzida para o planejamento 22 (Tabela 5). O modelo
matemático indica que o fator temperatura apresentou um peso bem maior que o fator tempo. A
ANOVA mostra se o modelo descreve satisfatoriamente o rendimento da farinha da semente do
melão e apresenta o coeficiente de regressão.
Tabela 5. Análise da variância (ANOVA) para o rendimento da farinha da semente do melão.
Soma

Número de graus

Média

FATORES

Quadrática

de Liberdade

Quadrática

Fcal

P*

(1)Temperatura

1113,223

1

1113,223

243,1951

0,000573

(2)Tempo

3,115

1

3,115

0,6805

0,469903

(1)Interagindo (2)

2,146

1

2,146

0,4688

0,542695

Regressão

1118,485

3

372,83

81,44

Resíduo

13,734

3

4,578

Falta de ajuste

1132,219

6

R2

0,98787

*Os valores são significativos ao nível de confiança de 95%.
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Com o nível de significância adotado (95%), no presente estudo o Ftabelado encontrado
corresponde a 9,55. Como o Fcal (81,44) é maior que o Ftabelado, a regressão ajusta os pontos de
forma significativa, portanto o modelo descreve satisfatoriamente o rendimento da farinha de
semente do melão.
De acordo com Granato et al. (2010), proporções ótimas entre diferentes variáveis podem
ser encontradas com o auxílio da metodologia de superfície de resposta, a qual determina
condições ótimas e descreve efeitos combinados de todos os fatores envolvidos, reduzindo o
número de ensaios e custo. O presente estudo aplicou este método estatístico para na secagem de
resíduos de melão para obtenção de uma farinha de alto rendimento, com baixos teores de
umidade e atividade de água.
Observando a superfície de respostas obtêm-se indícios que um modelo linear representar
bem a relação entre a resposta rendimento e os fatores estudados. A figura 20 apresenta a
superfície de resposta para rendimento em função da temperatura (T) e tempo (t) para a farinha
da semente. O melhor rendimento na secagem para a farinha da semente de melão ocorreu na
faixa de maior valor de temperatura. Certamente, temperaturas mais baixas podem requerer um
tempo maior para secagem para alcançar melhor rendimento. Analisando os resultados, definiuse como a melhor condição de secagem a temperatura do ar de 80 ºC com um tempo de 24 h,
utilizando como critério os maiores valores de rendimento.
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Figura 20. Gráfico de Superfície de Resposta da secagem da semente do melão relacionado à
variação de rendimento (%) em função da temperatura e tempo.

Analisando-se o diagrama de Pareto para a secagem da casca de melão (Figura 21),
observa-se que o fator temperatura foi o que influenciou de forma mais significativa atingindo
um efeito estimado de aproximadamente 15,61 (Figura 19) para a semente e 3,59 (Figura 21)
para a casca. O sinal positivo indica que o aumento da temperatura, de fato, facilita a secagem.
A temperatura teve influencia maior no rendimento para a secagem da semente de melão,
em relação à casca, possivelmente devido a superfície da semente em contato com o ar ser maior,
o que facilita a retirada de água do produto.
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Figura 21. Gráfico de Pareto representando o fator temperatura como significativo na secagem da
casca de melão. X1: Temperatura; X2: Tempo; X1X2: Interação

A análise de regressão e ANOVA dos dados experimentais foram realizadas para o ajuste
do modelo matemático. Com bases nos dados apresentados na tabela 6 obtém-se o modelo
matemático para representar o rendimento (R) da farinha da casca de melão por meio dos fatores
temperatura (T) e tempo (t) (Equação 2).
R = 6,3800 + 0,9975 T -0,0875 t -0,0375 T t

(Equação 14)
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Tabela 6. Resultados da ANOVA com os efeitos gerados para representar o rendimento da
farinha da casca de melão por meio dos fatores temperatura e tempo.
Erro
FATORES

Coef. Erro

Efeitos

Padrão

t(3)

P

Coeficiente

Padrão

6,3800

0,2098

30,4134

0,0001

6,3800

0,2098

(1)Temperatura

1,9950

0,5550

3,5945

0,0369

0,9975

0,2775

(2)Tempo

-0,1750

0,5550

-0,3153

0,7731

-0,0875

0,2775

(1)interagindo (2)

-0,0750

0,5550

-0,1351

0,9011

-0,0375

0,2775

O modelo matemático indica que o fator temperatura também exerceu maior influência
do que o fator tempo no planejamento experimental realizado com a farinha da casca do melão.
No entanto, a análise da variância (ANOVA) apresentada na Tabela 7 mostra que modelo não
descreve satisfatoriamente o rendimento da farinha da casca do melão e seu respectivo
coeficiente de regressão.
Tabela 7. Análise da variância (ANOVA) para o rendimento da farinha da casca do melão.
Soma

Número de graus

Média

Quadrática

de Liberdade

Quadrática

Fcal

P*

(1)Temperatura

3,9800

1

3,9800

12,9204

0,0369

(2)Tempo

0,0300

1

0,0300

0,9942

0,7732

(1)Interagindo (2)

0,0110

1

0,0110

0,1826

0,9011

Regressão

4,6032

3

1,5344

3,836

1,2

3

0,400

4,9400

6

FATORES

Resíduo
Soma Quadrática
R2

0,8130

*Os valores são significativos ao nível de confiança de 95%.

Ao nível de significância adotada (95%), para a farinha de casca de melão, o Ftabelado
encontrado corresponde a 9,55. Como o Fcal (3,836) foi menor que o Ftabelado (9,55), a regressão
não ajusta os pontos de forma significativa, portanto o modelo não descreve satisfatoriamente o
rendimento da farinha de casca do melão. O rendimento da secagem de casca de melão foi
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representado graficamente em função da temperatura e tempo (Figura 22) e representa
claramente a importância da variável temperatura em detrimento da variável tempo, no resultado
do rendimento da farinha da casca do melão.
Figura 22. Gráfico de Superfície de Resposta e contorno da secagem de casca do melão
relacionado a variação de rendimento (%) em função da temperatura e tempo.

Utilizando o método de superfície de resposta, a relação entre os fatores e a resposta pode
ser mais bem entendida, mostrando como o tempo e a temperatura afetaram o comportamento
das respostas. Com os dados obtidos nas superfícies de resposta, ao utilizar a resposta
rendimento, uma tendência pode ser observada do rendimento em função da temperatura.
Além de proporcionar melhoras no rendimento, a secagem, uma das técnicas de
conservação mais utilizadas em alimentos, apresenta algumas vantagens como simplicidade do
processo, proteção contra microrganismos, além da extensão da vida de prateleira dos produtos.
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No entanto, com o processamento, ocorrem, geralmente, perdas nos compostos bioativos em
relação ao fruto fresco, resultando na redução de compostos benéficos a saúde. Uma das
principais razões disto deve-se à diminuição da atividade antioxidante. Entretanto, diversos
estudos apontam que em processos os quais alimentos são submetidos à secagem é possível
manter grande parte dos compostos bioativos, como os fenólicos, incluindo carotenóides e
atividade antioxidante, e que em alguns casos, não são encontradas perdas significativas no teor
de bioativos em frutos secos em comparação ao natural (CORREIA BEIRÃO, 2011; NAYAK,
2011; VALLEJO MARIM, 2012).
4.2 Caracterização das farinhas
4.2.1 Composição centesimal
A análise de composição centesimal de alimentos é fundamental para o âmbito da ciência
e tecnologia alimentar, uma vez que propicia o desenvolvimento e aprimoramento de novos
produtos, e, além disso, é essencial para a formulação da rotulagem nutricional. A composição
físico-química, na base centesimal, da farinha dos resíduos de melão, está apresentada na tabela
8.
Tabela 8. Composição centesimal em base seca (g/100g) das farinhas de casca e semente de
melão, variedade reticulatus, após secagem a 80 ºC, por 24 horas.
Composição química base seca (g/100 g)

Farinha da Casca
de Melão (FC)

Farinha da Semente
de Melão (FS)

Umidade

12,94a  0,91

3,55b  0,88

Resíduo Mineral Fixo (Cinzas)

8,56a  0,08

3,18b  1,33

Extrato Etéreo

3,63b  1,23

24,56a  2,78

Proteínas

17,53a  0,96

22,06a  1,34

Carboidratos

27,66a  1,45

1,77b  1,04

Fibra Alimentar

40,57a  1,87

51,75a  2,24

Valor Calórico (kcal/100 g)

213,43a  1,75a

316,36a  2,13

Valores seguidos de letras iguais na horizontal não diferem significativamente entre si ao nível de 5% de
probabilidade para o teste t de Student. Os resultados são médias de 3 replicatas com as respectivas
estimativas de desvio padrão.
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A farinha é definida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (1978)
como sendo o produto obtido por meio de moagem da parte comestível de vegetais, podendo
sofrer previamente, processos tecnológicos apropriados. O produto deve ser designado “farinha”,
seguido do nome do vegetal de origem e tem como grande atrativo a extensa vida de prateleira,
se comparado à fruta in natura, sendo que essa baixa perecibilidade está relacionada com a baixa
atividade de água das farinhas em geral, o que dificulta o crescimento de bactérias deteriorativas.
Observou-se que o teor de umidade apresentou variação significativa (p<0,05) entre as
farinhas, sendo a umidade da farinha de casca superior à farinha da semente de melão. O
parâmetro umidade é importante em processos de secagem, pois a aplicação na tecnologia de
alimentos requer umidades relativamente baixas, visando o desenvolvimento de produtos com
maior vida de prateleira com menor probabilidade de sofrer contaminações microbiológicas.
Não foram encontrados na literatura valores de referência de normas padronizadas
brasileiras para o teor de umidade em farinhas de frutas, mas, de acordo com a Resolução do
Conselho Nacional de Normas e Padrões para Alimentos (CNNPA) da ANVISA, teores de
umidade para as farinhas de amendoim, aveia, arroz e milho, devem ser padronizadas em 14%,
12%, 13% e 14%, respectivamente. O valor médio do teor de umidade encontrado para as
farinhas de casca e semente de melão está abaixo do valor máximo permitido pela legislação
atual, que delimita uma umidade máxima de 14% para todos os tipos de farinha. Assim sendo, a
farinha gerada no processo está dentro dos padrões de umidade exigidos por BRASIL (2005).
De maneira semelhante ao observado para os valores de umidade, a quantidade de cinzas,
que reflete o teor de minerais nos alimentos, variou significativamente entre farinhas,
apresentando-se superiores na casca (p<0,05).

Storck et al. (2013), encontraram valores

inferiores aos deste estudo para a semente de melão, alcançando 1,71% de cinzas, esta variação
pode ser atribuída a diferentes graus de maturação do fruto, variações no clima, maturidade e
cultivar. Cabe destacar que são comumente observados teores elevados de cinzas em partes não
comestíveis de frutas, quando comparamos a sua porção nobre, reforçando ainda mais o
aproveitamento destes resíduos (Tabela 8).
Em relação ao teor de lipídios, as amostras diferiram significativamente, em que a farinha
da casca apresentou valores menores quando comparado à farinha de semente (p<0,05). Muitas
espécies acumulam óleo em suas sementes em desenvolvimento para atuar como reserva de
energia durante a germinação (SOMERVILLE et al., 2000). Destaca-se o resultado encontrado
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para farinha da semente (24,56 g/100 g), com elevado potencial para utilização industrial,
alimentícia, farmacológica e lubrificante, dada sua importância econômica. O teor baixo de
lipídios na casca sugere que essas partes podem ser usadas em preparações e ou produtos
alimentícios sem elevar o teor de lipídios (Tabela 8).
Com relação ao teor protéico, FC e FS de melão apresentaram valores semelhantes
estatisticamente (p<0,05), demonstrando ser fonte de proteínas para farinha da casca e alto teor
de proteínas para farinha da semente. Este dado é relevante e implica na possível aplicação
destes resíduos na elaboração de novos produtos como enriquecedor protéico. Considerando o
aumento populacional e a diversidade de dietas, as proteínas de origem vegetal têm ganhado
evidência, uma vez que possuem produção economicamente mais viável do que a proteína
animal. A farinha de semente de melão alcançou valores importantes, as sementes de um modo
geral são boas fontes de proteína, uma vez que as armazenam sob a forma concentrada
(MAYWORM, 1999). Apesar do elevado conteúdo protéico encontrado nas farinhas ressalta-se a
importância de se conhecer a composição de aminoácidos e biodigestibilidade destas proteínas.
A fibra alimentar total é uma fração complexa, sendo em muitos casos classificada
conforme sua solubilidade em água. A fibra alimentar é considerada um alimento funcional, pois
desempenha no organismo funções importante de intervenção no metabolismo dos lipídios e
carboidratos e na fisiologia do trato gastrointestinal (DUTRA e MARCHINI, 1998). A proporção
de fibra alimentar insolúvel para fibra alimentar solúvel varia de acordo com a espécie e a parte
da planta onde foi extraída. Os resíduos vegetais geralmente possuem maior proporção de fibra
insolúvel, principalmente devido ao conteúdo de lignina e celulose (LI, ANDREWS,
PEHRSSON, 2002).
Outras pesquisas também demonstraram valores elevados de fibra dietética em resíduos
de frutas. Em casca de uva foram encontrados 37% de fibra (FIGUEROLA, 2005) e no bagaço
de diversos vegetais um percentual que variou entre 18-35% (NAWIRSKA, 2008). Para ser
considerado um produto de alto teor de fibras o alimento deve conter pelo menos 6g de fibra
alimentar em 100g (CODEX 2009). O elevado teor de fibra insolúvel encontrado no presente
estudo indica que as farinhas de casca e semente de melão podem ser incluídas na dieta como
alimento fonte de fibras, conforme legislação brasileira (ANVISA, 1998), contribuindo para a
prevenção de diversas patologias (RODRÍGUEZ et al., 2006).

105

As farinhas de resíduo de melão apresentaram elevado conteúdo de fibra (Tabela 8),
corroborando com resultados em farinhas de resíduos de outras frutas, como semente de uva
(47%) (OZVURAL E VURAL, 2011) e cascas de manga (41%) (AJILA, PRASADA, 2013).
Storck et al. (2013) também encontraram valores semelhantes ao do presente estudo, 16,02%
para semente de melão, corroborando com Melo et al. (2000) que encontrou 19% de fibras
também na semente de melão.
Estes resultados também sugerem a utilização dessas matérias-primas como ingrediente
na elaboração de novos produtos, visando um incremento do aporte de fibras, para obtenção de
formulações potencialmente fonte deste nutriente. Os resultados apontam para um produto com
elevado teor nutricional, sobretudo pela quantidade de proteínas e fibras, o que possibilitaria seu
aproveitamento na elaboração de pães e doces, por exemplo, aumentando seu valor comercial.
A partir da análise da composição centesimal das farinhas, pode-se observar que as
mesmas apresentaram de um modo geral, boa qualidade nutricional. Os resultados de
composição nutricional permitem avanços científicos, uma vez que o estudo de suas
propriedades nutricionais possibilita aos pesquisadores ampliar os conhecimentos acerca de
novos alimentos a partir de resíduos, que via-de-regra, não possuem valor comercial. Isto agrega
valor a estes subprodutos, propicia sua aplicação em indústrias de alimentos, o que os caracteriza
como potencial substrato para produção de enzimas do complexo celulolítico.
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4.2.2 Caracterização da fração fibrosa
Por se tratar de resíduo ligno-celulósico, foram analisadas as fibras consideradas
insolúveis (hemicelulose, celulose e lignina) e pectina (fração solúvel) (Tabela 9).
Tabela 9. Composição de fração fibrosa, pectina, sólidos solúveis totais e pH de farinhas de
resíduos de melão.
Fração

Farinha da Casca de
Melão

Farinha da Semente de
Melão

Hemicelulose g /100 g

9,24a  1,92

7,91a  1,25

Celulose g / 100 g

19,01b  1,71

35,02a  1,55

Lignina g / 100g

5,93a  1,87

2,39a  1,94

Pectina (% de pectato de cálcio)

32,65 a  2,65

28,96 a  1,65

Sólidos Solúveis Totais (º Brix)

7,14 a  0,98

6,32a  1,02

pH

4,5  0,66

6,2  0,78

Valores seguidos de letras iguais na horizontal não diferem significativamente entre si ao nível de 5% de
probabilidade. Os resultados são médias de 3 replicatas com as respectivas estimativas de desvio
padrão.

Valores de fração fibrosa encontrados para resíduos de maça foram de 7,2%, bem
inferiores ao presente estudo, enquanto que para lignina este percentual foi de 23,5%, superior
aos encontrados para resíduos de melão neste estudo (FANG et al., 2008). O conteúdo de
hemicelulose e lignina nas farinhas podem ter sofrido influencia negativa pelo tratamento de
secagem e moagem dos resíduos, no entanto, os valores encontrados possivelmente interferiram
positivamente nos processos de fermentação, uma vez que hemicelulose e lignina podem
bloquear o acesso de enzimas celulolíticas à celulose.
Brijwani, Oberoi e Vadlani (2010) avaliaram a composição fibrosa de farelo de trigo
fermentado e encontraram valores para celulose (7,57%), hemicelulose (31,19%) e lignina
(4,06%) e para casca de grão de soja celulose (33,49%), hemicelulose (17,15%) e lignina
(9,88%).
Foi avaliado também o conteúdo de pectina total nas farinhas. A combinação de pectina
com a celulose e hemicelulose por ligações covalentes dá origem a protopectina, que é insolúvel
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em água, mas facilmente decomposta por soluções ácidas liberando a pectina (PENNA, 2002).
Neste estudo as pectinas foram extraídas com água acidificada com ácido clorídrico em
temperatura entre 80 e 100°C. Estudo tem reportado que fatores como temperatura, pH, tempo e
tipo de ácido podem influenciar o rendimento de pectina (LEVIGNE et al., 2002). De acordo
com Mesbahi, Jamalian e Farahnaky (2005), períodos longos de aquecimento na extração da
pectina, como realizado no presente estudo (2 horas) em temperatura acima de 90°C podem
provocar a hidrólise e degradação da pectina, resultando em uma molécula de baixa massa molar.
Em relação ao conteúdo de pectina, não foram encontrados na literatura outros trabalhos
com farinha de resíduo de melão. No entanto, comparando os valores de pectina das farinhas de
casca e semente de melão, com Linhares et al. (2007), estudando polpas de goiaba, relataram teor
de pectina total de 0,88 g/100 g. Vila et al. (2007) obtiveram valores em torno de 0,66 g/100 g e
Xisto et al. (2004) observaram valores de pectina 0,4 g/100 g para a mesma cultivar de goiaba.
Foi verificado um rendimento de pectina bem superior para as farinhas de casca e semente de
melão. Embora não estatisticamente diferente, a casca apresentou um maior conteúdo de pectina
do que a semente, possivelmente, parte da entrecasca do melão contida nas amostras aumentou o
conteúdo de pectina presente na farinha de casca de melão. A propriedade mais conhecida das
pectinas é a capacidade de formação de gel na presença de íons, açúcares e ácidos, portanto as
farinhas de casca e semente de melão podem ser experimentadas para estes fins, como agente
geleificante em produtos, como geléias, gelatinas e gomas.
Resultados inferiores aos deste estudo foram encontrados por Abud e Narain (2009). Os
autores detectaram percentual de pectato de cálcio para resíduos de frutas desidratadas, como por
exemplo, goiaba (5,3%); acerola (3,25%); umbu (13,7%) e maracujá (9,01%). Em estudo
realizado por Alcântara et al. (2012) verificou-se que farinha do pedúnculo de caju apresentou
teor de pectina de 10,67% e para farinha da casca do maracujá o valor de pectina foi de 16,66%.
Ressalta-se que os teores de pectina em frutas variam consideravelmente, a depender do grau de
maturação e condições de extração, tais como pH e temperatura.
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4.2.3 Caracterização Morfológica das farinhas
A aplicação do MEV é uma ferramenta importante para visualizar diretamente a
microestrutura de pós, principalmente após possíveis alterações que podem ocorrer na matriz
alimentar durante os processos de transformação. O material apresentou diferenças morfológicas
ao microscópio eletrônico de varredura (MEV), sendo as imagens apresentadas nas figuras 23 e
24. A distribuição do tamanho de partículas da farinha da casca revelou-se heterogênea,
evidenciando um aspecto granular, poroso, com partículas de diferentes tamanhos e formas
(Figura 23a), assim como presença de espaços ocos e ovalares, característico da casca reticulada
do tipo de melão estudado (Figura 23b, 23c e 23d). Essa estrutura desordenada da fibra pode
proporcionar maior susceptibilidade da farinha da casca a tratamentos de hidrólise enzimática,
por exemplo.

(a).

(c).

(b).

(d).

Figura 23. Micrografias da amostra de farinha da casca de melão rendilhado (Cucumis melo L
var. reticulatus) em diferentes magnitudes e escalas. (a). Aumento de 50x. (b). 200x. (c). 500x e
(d). 1000x.
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(a).

(c).

(b).

(d).

Figura 24. Micrografias da amostra de farinha da semente de melão rendilhado (Cucumis melo L
var. reticulatus) em diferentes magnitudes e escalas. . (a). Aumento de 80x. (b). 180x. (c). 300x e
(d). 1000x.
As imagens microscópicas do pó da semente de melão estão apresentadas na figura 24.
Percebe-se que a farinha da semente de melão é formada por algumas partículas esféricas de
diâmetros variados (Figura 24a e 24d). As esferas apresentam, em sua maioria, com rugosidade
superficial, com algumas partículas com superfície lisa e outras com superfície porosa e oca
(Figura 24c e 24d).
De acordo com a distribuição de tamanho de partículas da farinha da semente, que
revelou uma distribuição um pouco mais homogênea, a observação das imagens do MEV
evidenciou um aspecto granular e esponjoso da farinha. De uma maneira geral a superfície dos
pós predominantemente é rugosa, apresentando irregularidades e porosidade superficial.
Observa-se a presença de estruturas mais isoladas na casca e mais agrupadas na semente. Uma
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comparação das micrografias evidencia uma clara diferença de forma e tamanho entre as farinhas
de casca e semente de melão. No entanto, ambas demonstraram porosidade das partículas,
observada pela presença de pequenos orifícios na superfície da fibra, possivelmente explicada
pela retirada de água durante o processo de secagem. Esta porosidade possivelmente facilitou a
hidratação das farinhas quando estas foram submetidas à fermentação.
A presença de estruturas fibrosas, especialmente na farinha da casca, é um indicativo de
que estas farinhas podem sofrer resistência ao processo digestivo e fermentativo bacteriano.
Pode-se observar que nas duas amostras as estruturas morfológicas possivelmente estão
relacionadas a fibras alimentares, constituintes da parede celular do vegetal. Pela natureza das
amostras, destaca-se o teor de fibras alimentares, principalmente celulose, tanto na casca como
na semente de melão, desta forma, observa-se nas micrografias que possivelmente as estruturas
formadas são em sua maioria fibras.
Relacionando a análise de estrutura das farinhas com a fermentação semi-sólida, sabe-se
que a estrutura desejável para este processo requer porosidade e espaços livres disponíveis, uma
vez que esta propicia a capacidade de retenção de água e nutrientes solúveis. A microestutura
porosa altamente fibrosa aumenta a área de contato, retendo água e nutrientes solúveis. Em
adição, no caso de fungos filamentosos este parâmetro tem impacto na velocidade de germinação
dos esporos inoculados, e na taxa de crescimento específico e na síntese de enzimas
extracelulares e metabólitos secundários (BARRIOS-GONZALEZ; GONZALEZ; MEJIA,
1993).
5.4.4 Caracterização elementar por análise de Espectrometria de Energia Dispersiva (EDS)
O uso do MEV associado à Espectroscopia por Dispersão de Energia (EDS) fornece
informações a respeito da composição da amostra, em caráter qualitativo. Essas informações são
fornecidas através da obtenção de imagens por detector de elétrons espalhados, por diferentes
números atômicos. As técnicas analíticas mais utilizadas para avaliar a presença de nutrientes
inorgânicos em alimentos são as que envolvem espectrometria atômica. Porém, a espectrometria
de fluorescência de raios X de energia dispersiva (EDS) é uma técnica não destrutiva que pode
ser aplicada diretamente a amostras sólidas, sem exigir preparações complexas e que fornece
informação tão valiosa quanto. As análises qualitativas da composição química elementar
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revelada por meio do EDS encontram-se apresentadas nas figuras 25 e 26, em ponto aleatórias do
MEV, respectivamente para amostras de casca e semente de melão.
Figura 25. Espectros obtido por Espectrometria de Energia Dispersiva (EDS) apresentando os
minerais presentes em amostra de farinha de casca de melão.

Na figura 25 observa-se a presença de picos dos elementos Al, K, Ca, Cr e Fe. E na figura
25 representando outra região das partículas, de forma aleatória, elementos como Al, Mg, Na, Se,
K, Cl, Ca, Zn e Fe. Muitos destes elementos estão presentes como traços, ficando no limite de
detecção da técnica. Podemos destacar como elementos mais abundantes na amostra, em função
da intensidade relativa do pico no espectro, o Al, K, Fe e Cl. O equipamento utilizado
comumente não detecta o elemento carbono, no entanto, como se trata de um resíduo rico em
celulose, sabe-se que o carbono está presente na sua composição química. Destacam-se na
farinha da casca de melão o mineral potássio (K), cálcio (Ca) e Magnésio. Gondim et al. (2005)
estudaram a composição de minerais em cascas de frutas, utilizando espectrômetro de absorção
atômica, e a casca do melão apresentou em maior quantidade os minerais potássio (110,39
mg/100g), cálcio (14,69mg/100g) e magnésio (13,27 mg/ 100 g).
Na figura 25 observa-se picos elevados do elemento Fe, na faixa de 1 keV, no entanto,
devido a limitação da técnica, supõe-se estar havendo sobreposição de linhas com outro
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componente, que possui energia de emissão semelhante. A presença do elemento cloro
possivelmente indica resíduos deste composto químico procedente do processo de higienização
dos resíduos. Este dado é importante, pois se ressalta a necessidade de outro método de
desinfecção de hortaliças. Apesar dos procedimentos de elaboração das farinhas contemplarem o
enxágüe em água potável após a utilização do cloro, este ainda foi detectado nas farinhas
analisadas. Para a análise da composição química da farinha de semente de melão, observou-se
resultados semelhantes ao da casca, contendo traços dos minerais Ca, Fe, Mg, Cl, P, Na, Al,
diferenciando da casca quando foi detectado os elementos bromo e manganês (Figura 26).
Figura 26. Espectro obtido por Espectrometria de Energia Dispersiva (EDS) apresentando os
minerais presentes em amostra de farinha de semente de melão.

Os resultados da composição de materiais mostraram que as amostras apresentam alguns
nutrientes inorgânicos, com contribuição para ingestão diária recomendada de minerais.
Elementos traços como manganês (Mn) são conhecidos por seu importante papel na ativação de
enzimas responsáveis por biossíntese e metabolismo diverso.
Com relação ao potássio, os resultados encontrados neste estudo são consistentes com a
composição de frutas e hortaliças, consideradas fontes de K, fibras e antioxidantes (HE 2006).
Estudo avaliou minerais por meio de métodos espectrofotométricos em sementes de frutas, para a
semente de melão encontraram quantidades de fósforo (90,63 mg/100g), ferro (477,39 mg/100g)
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e cálcio (525,79 mg/100g) (MAGALHÃES et al., 2004). Ressaltando que, de fato, os resíduos do
melão são potenciais fontes de minerais. Os resultados são importantes, uma vez que estes
minerais são relevantes para alimentação humana e animal, podendo reduzir custos com
suplementação.
4.5 Avaliação da atividade prebiótica de farinhas de resíduo de melão
A produção de alimentos funcionais contendo ingredientes prebióticos, é uma área em
expansão e com mercado promissor, não só por motivações econômicas, mas por evidências
científicos de seus benefícios (BURGAIN et al., 2011). Dentre os benefícios dos prebióticos na
saúde humana, eles apresentam baixo poder cariogênico e estimulam o crescimento de bactérias
probióticas, com auxílio na eliminação de patógenos, melhora na absorção de minerais como
cálcio, regulação da funcão intestinal e redução do valor calórico de novos produtos
(ROBERFROID et al., 2010).
Processos de fermentação têm recebido considerável atenção para o conhecimento de
atividade metabólica de microrganismos e substratos. A fermentação submersa é um sistema de
cultivo para exploracão de microrganismos. Neste processo, os microrganismos são cultivados
em um meio líquido com nutrientes essenciais para seu crescimento. Durante o processo de
fermentacão, bactérias probióticas podem ser cultivadas e diferentes enzimas extracelulares são
produzidas e utilizadas para extração e liberação de fenólicos da matriz dos subtratos pelo
metabolismo secundário dos microrganismos (DEY et al., 2016). A figura 27 ilustra todas as
etapas da fermentação submersa para avaliação do crescimento de Bifidobacterium lactis em
meio contendo resíduos de melão.
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Figura 27. Registros das etapas da fermentação submersa para avaliação do crescimento de
Bifidobacterium lactis em meio contendo cascas e sementes de melão. (a). Tubos contendo meio
de fermentação, farinha de semente de melão e inóculo. (b). Amostras em jarra de anaerobiose.
(c). Jarra contendo as amostras sendo submetidas à agitação em shaker a 37 ºC. (d). Diluição
seriada para posterior plaqueamento em meio ágar Bifidobacterium. (e). Placas incubadas em
estufa bacteriológica por 72 h a 37 ºC. (f). Unidades formadoras de colônias representativas de
bifidobactérias.

(a).

(d).

(b).

(c).

(e).

(f).

A contagem de Bifidobacterium lactis no bioprocesso usando resíduos de melão como
substrato está apresentada na Figura 28. Durante o processo de fermentação anaeróbica por 24
horas avaliou-se o crescimento das bifidobactérias em diferentes meios de cultura. Em relação ao
meio contendo fruto-oligossacarídeo (FOS), um prebiótico reconhecido internacionalmente, foi
observado um aumento na contagem bifidobacteriana a partir de 4 h de fermentação, alcançando
um pico máximo de crescimento em 14 h (12,8 Log UFC / mL). Durante a fermentação, valores
de crescimento da bactéria utilizando FOS foram satisfatórios, permanecendo acima de 9 log
UFC / mL, essa contagem é importante, por exemplo, para a colonização no cólon (SAAD,
2006).

115

Resultados semelhantes aos encontrados com os FOS (Figura 28) foram obtidos com
meio contendo farinha de semente de melão. Este substrato favoreceu o crescimento de bactérias
lácticas, especialmente as bifidobactérias. Manteve-se uma contagem bacteriana estável por 24 h
de fermentação (aproximandamente Log 10 UFC / mL), e as células bacterianas permaneceram
viáveis por até 24 h de bioprocesso submerso. Os dados encontrados para semente de melão são
importantes, devido os prebióticos e probióticos melhorarem o balanço da microbiota intestinal
por aumentar o crescimento de bactérias benéficas, em detrimento das patógenas, especialmente
por imunomodulação, competição por sítios de adesão e nutrientes, além de induzir produção de
substâncias antimicrobianas e protetores imunológicos (MITSUOKA et al., 2014).
Em contraste, a farinha de casca de melão não revelou nenhuma atividade prebiótica,
uma vez que durante todo período de fermentação verificou-se diminuição da viabilidade de
bifidobactérias. Como substrato, a farinha de casca de melão não estimulou o crescimento desta
cepa, tendo-se observado um declínio da curva de crescimento bacteriano, principalmente após 2
h de fermentação de tal maneira que, depois de 16 horas não houve contagem de células viáveis
(Figura 28).
Figura 28. Crescimento de Bifidobacterium lactis em fermentação submersa utilizando farinha de
casca e semente de melão e fruto-oligossacarídeo como substrato.
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Foram observados os valores de pH em todo o processo de fermentação. Para o meio de
cultura contendo FOS e meio contendo farinha de semente de melão, os valores de pH foram
semelhantes, variando de 7,0 no início da fermentação para 5,0 ao final de 24 h. Estes dados
corroboram com a viabilidade de crescimento das bifidobactérias, uma vez que esses
microrganismos crescem em pH ótimo na faixa de 6,5-7,0, mas não são capazes de crescer em
ambientes com pH abaixo de 5,1 e acima de 8,0 (AMARETTI, 2013). A fermentação da farinha
de casca de melão apresentou pH elevado (acima de 7,0), especialmente após 10 h de
fermentação. Possivelmente, houve competição com outras bactérias láticas que podem estar
presentes, ou houve ação de substâncias antimicrobianas possivelmente presentes na casca,
assim, não permitindo que um adequado metabolismo heterofermentativo de bifidobactérias.
Outra possível explicação para o fato de que a farinha da casca de melão não ter
demonstrado potencial prebiótico para o crescimento de bifidobactérias, baseia-se no seu
conteúdo de lignina, que foi maior do que a encontrada para a semente, assim, este pode,
eventualmente, ter sido um fator limitante para o acesso das bifidobactérias para a celulose e
hemicelulose. Além disso, a farinha de casca de melão pode conter toxinas conhecidas como
curcubitacinas, identificados na família das cucurbitáceas, que pode ter exercido um efeito tóxico
sobre as bifidobactérias e também fatores antimicrobianos (CHUNG, KIM e PARK, 2015).
No que diz respeito a farinha de semente de melão, ressalta-se que a sua composição de
celulose (35%) e hemicelulose (7,9%) pode ter favorecido o crescimento das bifidobactérias,
uma vez que este microrganismo pode excretar enzimas que degradam ligações β-1-4glucosidase. Bifidobactérias metabolizam muitos hidratos de carbono complexos que não são
hidrolisados pelas enzimas digestivas do trato gastrointestinal e atingem o cólon sem serem
absorvidos, tais como os xilo- oligossacarídeos não digeríveis (XOS), pectino-oligossacarídeos
(POS) e manano- oligossacarídeos (MOS) (POKUSAEVA et al., 2011). Além disso, foi
reportado que Bifidobacterium lactis metaboliza XOS indicando assim que xilano, um derivado
de hemicelulose da parede celular, pode ser um candidato potencial prebiótico (MÄKELÄINEN
et al., 2010).
Inserida no grupo de bactérias heterofermentativas, bifidobactérias utilizam a via
pentose-fosfato ou de Warburg-Dickens para a fermentação. As bifidobactérias são sacarolíticas
e desempenham um importante papel na fermentação de hidratos de carbono no cólon. Os dados
fisiológicos confirmam que as bifidobactérias podem fermentar, de forma eficaz, vários
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carboidratos complexos, tais como amido resistente, celulose, hemicelulose, galactanos, xilano,
pectina e gomas (DE VRESE e SHREZEHMEIR, 2008; KORAKLI et al., 2002).
O genoma de bifidobactérias parece refletir a adaptação destas ao ambiente do trato
gastrointestinal humano, como por exemplo, as evidências da presença de genes que codificam
uma variedade de enzimas que degradam hidratos de carbono, tais como a glicosil hidrolases
(KIM et al., 2009). Isto pode explicar a atividade da Bifidobacterium lactis no meio contendo
farinha de semente de melão. Possivelmente, esta cepa degradou hidratos de carbono complexos
presentes no substrato, tais como celulose, hemicelulose e pectina. A capacidade metabólica em
hidrolisar estes carboidratos pode variar consideravelmente nas cepas de bifidobactérias. Por
exemplo, Van den Broek et al. (2008) relataram a caracterização fermentativa de várias espécies
do gênero Bifidobacterium e cepas identificadas como B. breve UCC2003, B. indicum JCM1302,
B. dentium JCM1195, B. mongoliense YIT10443 e B. asteroides JCM5821, degradaram
celobiose.
Estes resultados são importantes e pode explicar o efeito positivo de farinha de semente
de melão no crescimento das bifidobactérias. O destaque do genoma bifidobacteriano é a
presença de β-glicosidase (CE 3.2.1.21) do gene cdlEFGC na cepa Bifidobacterium animalis
subsp. lactis (AD101, BI-04 e HN019), a mesma estirpe utilizada neste estudo, e a enzima
celulase (EC 3.2.1.4) nas cepas B. adolescentis (ATCC 15703), B. dentium (ATCC 27678) e B.
longum (ATCC 55813). Esta enzima é capaz de hidrolisar celobiose e celodextrinas (VENTURA
et al., 2007). A análise das placas da fermentação com semente de melão mostrou crescimento de
colônias típicas de bifidobactérias, as quais com coloração branca, leitosas indicativas do gênero
bifidobactéria, reconhecidamente probiótica. Posteriormente foi confirmada ser bacteria gram +
com morfologia típica pelo teste gram (Figura 29).
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Figura 29. (a) Placa de Petri contendo colônias típicas de bifidobactéria. (b) Células de B. lactis
em coloração de Gram para a fermentação com FOS. (c) Coloração de Gram para farinha de
semente de melão.

(a)

(b)

(c)
A contagem de colônias encontrada para fermentação com semente de melão foi de 10

Log UFC / mL, o que certamente poderia favorecer a colonização destas culturas no intestino
humano, uma vez que para exercerem efeitos são necessários um mínimo de 9 Log UFC / mL de
probióticos (BRASIL, 1998). Entretanto, a viabilidade de bactérias intestinais depende,
sobretudo, da resistência a acidez estomacal e sais biliares.
Desta forma também foram avaliadas a resistência do líquido fermentativo contendo
bifidobactérias e farinha de semente de melão na presença e ausência de sais biliares, bem como
em solução ácida (HCl). Foi verificado que durante todo período de fermentação e na ausência
dos sais biliares a suspensão bacteriana manteve-se viável, fato este também observado na
presença dos sais biliares até 8 horas de fermentação, apresentando densidade óptica acima de
0,300 a 600 nm (Figura 30). Em contrapartida, para o teste de tolerância a acidez, o líquido
fermentativo, contendo bactérias probióticas e semente de melão, não resistiu ao pH 2.5, tanto
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para o tempo 0 quanto após 30 minutos de exposição ao ácido, não apresentando colônias de
células bacterianas viáveis. A utilização de tecnologia de microencapsulação poderá suprir a
deficiência de um possível produto probiotico contendo farinha de semente de melão, em
ultrapassar a barreira estomacal, garantindo assim seu alcance ao intestino para conferir reais
benefícios prebióticos.
Figura 30. Determinação da tolerância aos sais biliares por Bifidobacterium lactis durante
fermentação submersa utilizando farinha de semente de melão como substrato.

Os dados encontrados para a resistência aos sais biliares corroboram com os resultados da
farinha da semente como bom substrato para bifidobactérias, indicando que a farinha de semente
de melão pode ser um possível ingrediente prebiótico, devido ao seu potencial para estimular o
crescimento de bifidobactérias e resistir à ação dos sais biliares para 8 horas de fermentação.
Além disso, reforça-se a caracterização de novas glicosil hidrolases bacterianas como uma nova
ferramenta que irá permitir identificar substratos que podem atuar como novos prebióticos.
4.6 Avaliação da produção de enzimas celulolíticas
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O aumento da demanda por enzimas em diferentes atividades industriais (química,
alimentos, farmacêutica) tem voltado à atenção para potenciais fontes naturais para obtenção
destas enzimas, utilizando tecnologia simples, de baixo custo, rápida e a mais limpa possível
(PORFIRIF et al., 2016).
Do ponto de vista ambiental, é de fundamental importância a utilização de subprodutos da
indústria do processamento de alimentos, destacando que os principais subprodutos do melão,
suas cascas e sementes representam 45% da fruta (FRANCO e LANDGRAF, 1992). Como
apresentado neste estudo, os resíduos de melão são ricos em fitoquímicos antioxidantes,
proteínas, lipidios e fibras que podem ser indicados para uso como aditivos alimentares e exercer
efeitos benéficos à saúde. Além de que estes resíduos podem ser utilizados na alimentação
animal. Tentativas de utilização de subprodutos de melão incluem a produção de biomassa,
proteínas vegetais, biocombustíveis, pectinas e enzimas. Celulases têm atraído ampla atenção
devido as suas inúmeras aplicações, tais como produção de bioetanol da biomassa
lignocelulósica, indústria têxtil, indústria de papel, formulação de alimentação animal, extração
de sucos de frutas e vegetais, e processamento de amido (ZALDIVAR et al., 2001).
Diversas aplicações promissoras têm sido dadas a celulase, tais como a hidrólise de
quitosana para gerar oligossacarídeos de quitosana de baixo peso molecular (XIA et al., 2008),
além disso, desempenham um importante papel na hidrólise enzimática de materiais
lignocelulósicos e podem ser úteis para produção de energia verde (SUN e CHENG, 2002).
Dentre os diferentes microrganismos conhecidos para produzir a celulase extracelular, ênfase
tem sido dada para os fungos devido a sua capacidade de produzir grandes quantidades de
celulases e hemicelulases que são secretadas extracelularmente. Aspergillus oryzae é um fungo
filamentoso extensivamente utilizado na indústria de fermentação devido a sua habilidade de
secretar uma variedade de enzimas com grande valor industrial, tais como α-amilase, pectinase,
β-galactosidase, celulases, dentre outras (RAHARDJO et al., 2005).
Vários fatores influenciam síntese de enzimas por microrganismos, tais como
temperatura, pH, concentração de sais, fonte de nitrogênio e tempo de fermentação. No presente
estudo, foi utilizada a temperatura de 30 ºC para a fermentação em estado sólido, pesquisas tem
reportado que temperaturas entre 20 ºC e 40 ºC são consideradas ideais para o crescimento do
Aspergillus. Temperaturas acima de 40 ºC diminuíram em 48% a produção de celulase, isto
ocorre possivelmente devido a não disponibilidade de oxigênio requerido no meio de
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fermentação e em altas temperaturas a solubilidade do oxigênio diminui, resultando em uma
limitada quantidade de O2 dissolvido no meio, fazendo com que cepas aeróbicas fiquem
impossibilitadas de crescer e produzir enzimas (SAKTHI, SARANRAY e RAJAEKAR, 2011).
O pH também é um parâmetro extremamente importante para o crescimento microbiano,
pesquisas demonstraram que a atividade de CMCase e FPase é melhor na faixa de pH em torno
de 4,0-5,0 (meio relativamente ácido). No presente estudo foi fixado pH 5,0, uma vez que devido
a dificuldade de monitoramento do pH na fermentação semi-sólida, o pH normalmente é um
parâmetro não controlado e seu ajuste é realizado no início da fermentação. O pH deve variar
pouco, sendo esta variação decorrente da atividade metabólica do microrganismo. Foi relatado
por Khan (2007) que o pH inicial diminuiu depois de 4 dias de fermentação semi-sólida e
aumentou novamente ao fim de 8 dias de fermentação, este fato também foi identificado no
presente estudo, esta diminuição do pH possivelmente deve ter ocorrido devido à formação de
ácidos orgânicos no meio de fermentação. Em geral, um pH inicial de 5,0 é preferível para
produção de celulase para a maioria dos fungos. Ressalta-se que substratos lignocelulósicos,
possuem propriedades tamponantes em que eles podem minimizar a variação de pH durante a
fermentação semi-sólida (CEN e XIA, 1999; DESWALL, 2011).
No presente estudo, verificou-se a atividade de CMCase a partir de 36 h de cultivo,
quando utilizou-se a farinha de semente de melão como substrato, registrando atividade máxima
com 144 h de cultivo. Para o substrato casca de melão, a atividade permaneceu estável até 96 h
de cultivo, alcançando o máximo com 120 h, já quando se utilizou a mistura dos substratos
houve aumento da atividade com 96 h e atingiu o máximo com 144 h (Figura 31a). Com relação
à FPase, a farinha de casca de melão promoveu uma atividade constante ao longo de 96 h de
cultivo, com pico de atividade com 120 h. A atividade com a farinha da semente aumentou a
partir de 96 h com pico ao longo de 120 h de cultivo. Já a mistura de casca e semente de melão,
demonstrou atividade crescente a partir 72 h, atingindo sua atividade máxima com 144 h de
cultivo (Figura 31b).
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Figura 31. Atividade de CMCase (a) e FPase (b) em fermentação semi-sólida de Aspergillus
oryzae e resíduos de melão como substratos. ● Mistura das farinhas de casca e semente de
melão. ▲ Farinha da casca de melão. ■ Farinha de semente de melão.

(a)

(b)
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A sacarificação da celulose requer uma ação mútua de endoglucanase a qual hidrolisa o
polímero da celulose em sítio interno expondo a porção redutora e não redutora, em seguida a
exoglucanase atua na região redutora e não redutora, liberando celobiose e celo-oligossacarídeo.
Por fim, a beta-glucosidase hidrolisa a celobiose, a qual de alguma forma inibe a ação de exo e
endo glucanase e libera açúcares fermentescíveis (KAUR, 2012).
Os celo-oligossacarídeos liberados podem ser utilizados pelo fungo e atuar como
indutores para posterior síntese de celulases em maiores quantidades. Apesar de a celulose ser
considerada um indutor para produção de celulases microbianas, pode-se dizer que ela não atua
diretamente, mas sim os seus produtos de hidrólise são responsáveis pela indução da celulase
pelo fungo (DHILLON et al., 2012).
Em contrapartida, a diminuição da atividade ao longo do tempo de fermentação, pode ter
sido ocasionada pela inibição causada pelos próprios produtos metabólitos da fermentação, os
quais podem inibir as enzimas celulolíticas que os geraram. Santana et al. (2012) informam que
produtos finais de uma via metabólica são frequentemente inibitórios das enzimas que
catalisaram a primeira etapa do mecanismo. Este efeito é conhecido como mecanismo de
feedback negativo.
A duração da fermentação deve ser cuidadosamente estabelecida para garantir o
adequado desenvolvimento do fungo. Quando um fungo é cultivado em substrato lignocelulósico
em adequadas condições, começa a crescer pela extensão de hifas, o micélio fúngico é então
espalhado através do substrato formando uma rede de micélios. O primeiro sinal de crescimento
do fungo é reportado no segundo dia de fermentação e depois de 7 a 11 dias, o fungo cultivado
deve colonizar totalmente o substrato. Durante a fase de colonização do crescimento do fungo,
enzimas extracelulares são produzidas para degradar o substrato lignocelulósico em pequenas
moléculas solúveis que podem ser utilizados como nutrientes para o crescimento
(ALEXANDRINO et al., 2007).
Biazus et al. (2006) estudaram malte de milho e notaram que na produção de enzimas, o
estágio inicial tem baixa atividade, a partir daí ocorre uma aceleração da atividade até alcançar
um valor máximo, depois disso, a concentração dos produtos gerados são inibidas e sua atividade
é reduzida, como também foi observado no presente estudo. A diminuição da atividade com o
aumento do tempo de cultivo semi-sólido pode ser devido a produção de subprodutos resultantes
do mestabolismo microbiano, bem como a depleção de nutrientes, inibição do crescimento do
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fungo e síntese de enzima. Compostos fenólicos presentes nos resíduos podem também exercer
efeito adverso, inibindo a produção da enzima.
A atividade da FPase também constitui um fator importante na avaliação do extrato
enzimático obtido, e quando está presente, a celulase vai apresentar uma atividade de endo e
outra de exo celulase e, portanto, é capaz de atuar tanto nas regiões cristalinas como nas regiões
amorfas da celulose. É bem sabido que a maioria dos microrganismos celulolíticos apresenta
atividade de endoglucanase (BHAT e BHAT, 1997), mas nem sempre apresentam de exo e, por
conseguinte, a atividade de FPase é um diferencial.
Por meio da fermentação semi-sólida, obteve-se neste estudo valores de atividade para
CMCase variando entre 0,31 a 0,620 U/g quando utilizou-se farinha da casca de melão como
substrato, atividade de 0,18 a 0,32 U/g para a fermentação contendo farinha de semente de
melao, e de 0,19 a 1,045 U/g para a fermentação contendo a mistura das farinhas (casca e
semente) (Figura 31a). Os valores de atividade de FPase variaram de 0,025 a 0,04 U/g para a
fermentação da casca de melao, de 0,01 a 0,05 U/g para o cultivo em resíduo de semente de
melao, e de 0,01 a 0,19 U/g para cultivo em meio contendo a mistura dos residuos (casca e
semente) (Figura 31b). É importante destacar que a produção ocorreu na presença de substratos
indutores, uma vez que as farinhas de casca e semente de melão apresentaram conteúdo relevante
de celulose (19% e 35%, respectivamente), demonstrando assim que as enzimas são indutivas.
O possível mecanismo por trás do aumento da produção das enzimas CMCase e FPase no
substrato contendo a mistura dos resíduos (farinha da casca e semente), pode ser explicado pela
semelhança deste meio com o habitat natural em que se tem variedade de componentes no solo,
por exemplo, maior quantidade de biomassa, com aumento do aporte de fonte de carbono e fonte
de nitrogênio, favorecendo o crescimento de micélios.
Outros estudos envolvendo a quantificação da atividade de FPase por fungos também
apresentaram valores de atividade enzimática semelhantes aos achados neste estudo. Jorgensen e
Olsson (2006) obtiveram para Penicilium brasilianum, quando cultivado em biorreator em meio
contendo extrato de levedura e madeira de um tipo de pinheiro submetido à explosão a vapor,
valores de 0,59 U/mL de FPase. Trichoderma viride em 1,0% de bagaço de cana tratado com
hidróxido de sódio (NaOH) resultou em uma atividade FPásica de 0,4 U/mL (ADSUL et al.,
2004). Aspergillus niger em meio contendo bagaço de cana de açúcar tratado com NaOH
apresentou pico de atividade de 0,2 U/mL (AGUIAR e MENEZES, 2000).
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Estudo realizado por Dutta et al. (2008) que também avaliaram a fermentação semi-sólida
em shaker utilizando Penicilium citrinum e farelo de trigo como substrato verificaram valores
para endoglucanase de 1,89 U/mL e FPase de 1,72 U/mL. Krishna (1999) estudou resíduo de
banana como substrato para fermentação semi-sólida com Bacillus subtilis em shaker com
Erlenmeyer e identificaram atividades de CMCase e FPase superiores às do presente estudo, 9,6
U/g e 2,8 U/g, respectivamente.
Valores superiores aos achados deste estudo, foram publicados por Santos et al. (2013)
utilizando Aspergillus niger como produtor de enzimas celulolíticas a partir de farinha de cacau
em fermentação semi-sólida por 24, 72, e 120 horas, em diferentes atividades de água 0,963,
0,976 e 0,983, encontrou os melhores valores para CMCase de 14,18 U/g em 72 horas com
atividade de água 0,976 e para FPase 7,51 U/g com atividade de água 0,976 por 120 h. Brijwani,
Oberoi e Vadlani (2010) estudaram fermentação semi-sólida com Aspergillus oryzae utilizando
os substratos farelo de trigo e casca de grão de soja, e variando pH (4,0-5,0), temperatura (25-35
ºC) e umidade (50-65%), e encontraram atividade de celulase total com variação de 0,28 a 10,55
U/g.
Quaisar (2014) avaliou efeitos da degradação da celulose por Aspergillus versicolor na
produção de CMCase e observou que a maior atividade ocorreu com 120 h de fermentação, com
posterior declínio ao longo de 168 horas. Herculano et al. (2011) em fermentação semi-sólida
com Aspergillus japonicus também relataram máxima atividade de CMCase em 120 horas,
corroborando com o encontrado no presente estudo para os substratos casca de melão e a mistura
de casca e semente de melão.
A regulação da produção de celulases está relacionada com indução, repressão catabólica
na presença de glicose ou com a expressão constitutiva destas enzimas. Um meio contendo fonte
de carbono como a glicose pode ter reprimido a síntese de celulase pelo Aspergillus. A produção
de celulases é reprimida na presença de altas concentrações de glicose e induzida na presença de
diversos indutores, como celulose e celobiose (SÁNCHEZ, 2009). A diminuição da atividade da
enzima após 144 horas possivelmente pode estar atribuída à repressão catabólica. Ressalta-se
também que presença de metabólitos inibidores, como compostos fenólicos presentes nos
resíduos, e celobiose, podem ter contribuído para diminuição da síntese de enzimas celulolíticas,
(XIMENEZ et al., 2010).
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Diferentes fontes orgânicas e suas quantidades específicas em um meio de fermentação
também desempenham importante papel na produção de CMCase por Aspergillus. Em meio
contendo 1,5 % de NaNO3, Quaisar (2014) verificou produção máxima de CMCase. No presente
estudo, foi utilizada a concentração de 1,0% de nitrato de sódio. Em valores acima de 1,5%
percebe-se diminuição da quantidade de enzima produzida. Lin et al. (2012) reportaram que
elevadas concentrações de NaNO3, ou outros sais aumentam o pH do meio, resultando em um
acentuado declínio da produção enzimática. Foi também reportado que altas concentrações de
compostos nitrogenados alteram a hidrofobicidade da parede celular, a qual diminuiria a
produção de CMCase pelo fungo (MUTHUVELAYUDHAM e VIRUTHAGIRI, 2006).
Uréia comumente é utilizada como fonte de nitrogênio para produção de diferentes
enzimas celulolíticas, na concentração de até 0,05 a 2%, Jha et al. (1995) verificaram aumento da
atividade de celulases em até duas vezes. Além da fonte de nitrogênio, o meio de fermentação
para produção de celulases deve ser também suplementado por fonte de fósforo, elementos traços
e outros minerais. A fonte de fósforo é essencial para suportar o crescimento de fungo e o fosfato
dihidrogênio de potássio (KH2PO4) normalmente é aplicado como fonte de fósforo (KUMAR,
2008). A produção de celulase também é melhorada pela adição de surfactante como o Tween 80
no meio de fermentação. O surfactante melhora a permeabilidade da membrana celular do fungo,
permitindo a secreção de celulase de forma mais eficaz e rápida (YOON et al., 2014).
A umidade do substrato é outro parâmetro importante na produção de enzimas por
fungos. Quando a umidade é mais baixa que o requerido, a solubilidade de nutrientes é limitada e
isto dificulta a absorção efetiva de nutrientes pelo fungo. Do contrário, quando a umidade é
muito elevada, as partículas do substrato estarão rodeadas por uma espessa camada de água.
Consequentemente, as partículas tendem a ficarem juntas e isto limita a difusão de ar entre as
partículas e o ambiente. Além disso, o risco de contaminação é maior se houver um alto
conteúdo de umidade na fermentação semi-sólida, uma vez que é uma condição que enconraja o
crescimento de microrganismos indesejáveis (DESWALL, 2011).
No presente estudo foi realizado teste de umidade e atividade de água para os resíduos de
melão, casca e semente, curvas de umidade e atividade de água foram realizadas para conhecer o
comportamento do resíduo frente à água, e assim definir a quantidade de água adicionada ao
meio de fermentação para garantir umidade de 60% e atividade de água 0,950. Este estudo foi
importante porque, segundo Chen (2013), a quantidade de umidade requerida está diretamente
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relacionada à estrutura do substrato lignocelulósico. A porosidade e área superficial das
partículas sólidas governam a eficiência da difusão de ar e capacidade de armazenar água do
substrato.
Alguns resíduos lignocelulósicos possuem habilidade de absorver mais água e estes
substratos com elevada absorbilidade são preferíveis devido ao conteúdo de umidade ser ajustado
mais facilmente na adição à solução nutriente. Esta capacidade de absorção de água pode ter sido
um fator importante para os resíduos de melão, uma vez que as farinhas da casca e semente
apresentaram em sua microscopia aspecto poroso. Umidade abaixo de 60% e acima de 80% são
pouco favoráveis para ambos, crescimento do fungo e produção de celulase em fermentação em
estado sólido (YOON et al., 2014). Estudo realizado por Santos et al. (2013) com cascas de
batatas como substrato para Aspergillus niger em fermentação semi-sólida, concluiu que o tempo
de fermentação de 80 horas foi o mais significativo na produção de celulases, a umidade de 50%
como ideal e temperatura de 30 ºC.
As celulases, hemicelulases e pectinases revelaram seu potencial biotecnológico em
várias indústrias, incluindo a alimentícia, alimentação animal, têxtil, de higienização e de papel.
Dentre as aplicações em alimentos, destacam-se: melhoria na absorção de água em cereais,
melhoria da qualidade nutricional de alimentos fermentados, melhoria na rehidratação de
vegetais e sopas desidratados, produção de oligossacarídeos como alimento funcional,
clarificação de sucos de frutas e remoção da parede celular para liberação de compostos de
aroma, enzimas, polissacarídeos e proteínas (BHAT e BHAT, 1997).
Para comparar a síntese de celulase na fermentação semi-sólida, a composição de
proteína extracelular nos extratos foi mensurada. O conteúdo de proteína no meio contendo
farinha da casca de melão aumentou a partir de 96 h fermentação, variando de 1,67 a 2,75
mg/mL. Já o teor protéico do extrato fermentado com semente de melão, variando de 1,13 a 1,56
mg/mL, alcançando maior valor a partir de 120 h de incubação em estado sólido. O extrato
enzimático contendo a mistura da farinha da casca e da semente de melão, como substrato,
apresentou valores de proteínas entre 0,74 e 1,98 mg/mL, com maior teor com 144 h de
fermentação. Os teores de proteínas corroboraram com a atividade enzimática verificada para os
extratos. O teor de proteínas extracelulares reflete a maioria das enzimas extracelulares
produzidas durante o período de fermentação, como se trata de uma proteína solúvel apresenta-se
após o período de extração da enzima e não são as proteínas da célula fúngica. A proteína da
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parede celular dos fungos pode ser extraída somente após lise celular. O elevado conteúdo de
proteína extracelular corresponde ao potencial do Aspergillus oryzae para a produção de
celulases.
4.7 Rendimento dos extratos aquoso, hidrometanólico e hidroetanólico das farinhas de casca e
semente de melão
A composição e propriedades físico-químicas dos alimentos indicam muitas vezes sua
funcionalidade e aplicabilidade em diversos segmentos, como a compreensão de efeitos
fisiológicos e potencialidade na elaboração de novos produtos. Foram realizadas análises de
composição química de extratos aquosos dos resíduos de melão. A tabela 10 apresenta os
resultados obtidos para o rendimento dos extratos. Os extratos aquosos apresentaram maior
habilidade em extrair as substâncias dos resíduos. O cálculo para o rendimento dos extratos foi
realizado conforme equação: Rendimento (%) = Massa do extrato seco liofilizado/ Massa do
material x 100
Tabela 10. Rendimento dos extratos (aquosos, hidrometanólicos e hidroetanólicos) de semente e
casca de melão após liofilização.
Extratos

Rendimento (%)

Aquoso da Semente

25,8

Hidrometanólico da Semente

18,07

Hidroetanólico da Semente

19,36

Aquoso da Casca

27,3

Hidrometanólico da Casca

5,49

Hidroetanólico da Casca

11,55

4.8 Composição química dos extratos de resíduos de melão
Nesse estudo foram dosadas as proteínas e açúcares totais presentes nos extratos. A
concentração de proteínas das amostras, apresentada na Tabela 11, foi maior nos extratos da
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semente, sendo que o solvente metanol potencializou a extração, apresentando 18,02% de
proteínas, valor significativamente superior ao extrato hidro-etanólico da mesma amostra
(11,57%) (p<0,05). Para os extratos da casca de melão, não foram detectadas diferentes
estatísticas entre os resultados de proteínas, mas assim como na semente, apesar de não
apresentar diferença estatística significativa, o metanol extraiu uma maior quantidade de
proteínas, com valor de 11,88%.
Tabela 11. Composição química dos extratos obtidos das farinhas de casca e semente de melão.
Composição
química

Extrato
Aquoso

Extrato
Extrato
hidrohidrometanólico etanólico

Farinha de Casca de melão
Proteínas %

Extrato
Aquoso

Extrato
hidrometanólico

Extrato
hidroetanólico

Farinha de Semente de melão

7,20a  0,15 11,88a 0,09 9,16a 0,10 14,10b  0,09 18,02b 0,06 11,57a0,11

Açúcares
totais %

0,7a  0,03

0,88a 0,09

0,85a 0,09

0,6a  0,01

0,7a  0,01

0,81a  0,01

Glicose
(mg/mL)

0,3a  0,02

Nd

Nd

0,2a  0,01

Nd

Nd

Frutose
(mg/mL)

1,0a  0,12

Nd

Nd

0,2b  0,01

Nd

Nd

Sacarose
(mg/mL)

0,15  0,02

Nd

Nd

ND

Nd

Nd

Os valores são expressos como a média ± desvio padrão. a,b Letras distintas indicam diferença significativa
(p<0,05) entre os extratos para o teste t de Student. ND: Não detectável. Nd: Não determinado.

Os extratos, tanto da casca quanto da semente apresentaram valores semelhantes para
determinação de açúcares totais. A quantidade de açúcares totais determinada por análise
espectrofotométrica corroborou com resultados encontrados pela análise dos açúcares por CLAE,
sobretudo para semente de melão. No extrato aquoso da casca predominou-se o açúcar redutor
frutose (Figura 32), enquanto que para semente, não houve predominância de nenhum dos
açúcares. Os resultados demonstraram que os extratos aquosos de casca e semente de melão são
pobres em açúcares redutores e não redutor, quando comparadas a outros resíduos alimentares
como o melaço, resíduo da cana de açúcar, majoritariamente rico em sacarose, por exemplo.
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Figura 32. Cromatograma de CLAE obtido para o extrato aquoso da casca de melão. Picos são
referentes à detecção de sacarídeos. Glic: Glicose; Frut: Frutose; Sac: Sacarose.

Este resultado é importante, pois complementa os dados encontrados neste estudo para os
compostos fenólicos totais, afirmando que os valores elevados de fenólicos são realmente
significativos, uma vez que os fenólicos englobam desde moléculas simples até moléculas com
alto grau de polimerização, estando presentes nos vegetais na forma livre ou ligados a açúcares e
proteínas (BRAVO, 1998), os quais podem interferir no resultado de compostos fenólicos totais.
Dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) que possui base de
dados de nutrientes em sementes, mostra valores semelhantes a este estudo, para semente de
gergelim foram encontrados 0,3 g/100g de açúcares totais, e para semente de abobora 1,3 g/100g.
Estes valores podem sofrer variação conforme clima e região. A presença de açúcares redutores
(frutose e glicose) é um fator de qualidade na aceitação do fruto in natura ou processado (LAGO
et al., 2006), no entanto, em cascas e sementes, o conteúdo destes açúcares normalmente não é
expressivo. Os resultados dos açúcares totais no presente estudo apontam para um efeito
glicêmico reduzido das farinhas de resíduo de melão, e pode ser empregado eficazmente em
alimentos para fins especiais.
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4.9 Análise fitoquímica, compostos fenólicos totais, flavonóides totais e taninos
O perfil fitoquímico foi realizado usando reações químicas e de identificação por análise
de Cromatografia em Camada Delgada (CCD). A análise fitoquímica promove informações
relevantes e complementares da presença de metabólitos secundários em plantas, para que assim
possa atingir o isolamento de princípios ativos. Os extratos hidrometanólicos e hidroetanólicos
da semente apresentaram uma diversidade de compostos, de aproximadamente 6 bandas. Bandas
em amarelo foram detectadas nos extratos etanólicos e metanólicos da casca, sendo
característicos de saponinas (Rf 0.76). Também pode ser vista a presença de bandas de coloração
amarronzadas que sugerem a presença de compostos fenólicos.
A observação de pontos escuros sob a luz UV a 254 nm indica a presença de substâncias
cromóforas. Como apresentado na figura 33, verifica-se que todas as frações apresentaram
bandas de coloração azul-violeta, sugerindo a presença de terpenos. Os terpenos, também
conhecidos como terpenóides, são fenólicos do grupo não flavonóides com grande variedade
estrutural e funcional (PHILLIPS, 2008).

Figura 33. Cromatografia em camada delgada de extratos de casca de melão (a) e semente de
melão (b) utilizando estigmasterol e β-sitosterol como padrões. Fase móvel com Acetato de
Etila: Metanol: Água 5:5:0.5.
Terpenos

Saponinas
(a)

(b)

Dentre os terpenos, os diterpenóides compreendem um grande grupo de compostos não
voláteis, possuindo uma vasta gama de atividades diferentes que incluem hormônios e agentes
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anticancerígenos. Já os triterpenóides formam os componentes de ceras e cutícula das plantas,
sendo o mais importante os esteróides, componentes dos lipídios de membrana e precursores de
hormônios em mamíferos, plantas e insetos. Outra classe importante dos triterpenos são as
saponinas, as quais desempenham papel importante na defesa contra insetos e microrganismos
(PERES, 2004). Estudo realizado por Knapp e Nicholas em 1969, detectou esteróis, como βsitosterol e estigmaterol, em cascas de banana, além de teores de fenólicos totais variando entre
0,9 a 3,0 g EAG / g de resíduo seco.
As saponinas apresentam elevado peso molecular e são compostos provenientes da
hidrólise de moléculas de glicose e solúveis em água, são consideradas em muitos casos um fator
antinutricional, pois podem irritar as mucosas, no entanto, possuem efeitos antitumorais,
hipolipídico, além de atuarem na produção de hormônios sexuais (VIZZOTTO, 2010).
4.9.1 Compostos Fenólicos Totais
As plantas in natura são utilizadas como fonte de produção de fitoquímicos, extraídos
com diversos métodos específicos para uma melhor recuperação (DIAS e LAUREANO, 2010).
Entretanto, reconhece-se que diferentes condições climáticas e de crescimento podem influenciar
o conteúdo de fenólicos e composição, bem como sua atividade antioxidante (SUMCZYNSKI,
KOTASKOVÁ, DRUZ, 2016). A fração lignina de resíduos lignocelulósicos contém numerosos
compostos fenólicos, principalmente ácidos, como o ferúlico, p-cumárico, siríngico e vanílico,
que podem ter contribuído para atividade antioxidante dos resíduos de melão (MARTINS et al.,
2011).
O conteúdo de alguns fenólicos pode aumentar em condições de estresse, como radiação
UV, infecção por patógenos, poluição do ar, e exposicão a temperaturas extremas. O nível de
fenólicos em plantas também depende de fatores de cultivo, crescimento, amadurecimento, bem
como condições de estocagem e processamento (MIN et al., 2012; NACZK e SHAHIDI, 2006).
Os fitoquímicos representam grande importância fisiológica e morfológica para as
plantas, exercendo papel estrutural com funções de proteção contra patógenos e predadores, além
de assegurar a reprodução por meio da resistência adquirida pelo fruto. Estas moléculas,
incluindo os compostos fenólicos, são sintetizadas pelo metabolismo secundário de manutenção,
e por mecanismos de resposta a condições ofensivas como radiação ultravioleta, absorção de
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metais pesados, temperatura, acidez, entre outras (TALHAOUI, 2015). Além disto, evidências
apontam sua utilização na alimentação humana, sobretudo pela ingestão de frutas e vegetais, pois
apresentam

propriedades

antiinflamatória,

antioxidantes

antialérgica,

(ALIREZAEI,

cardioprotetor,

2013),

antitumoral

ações

antitrombótica,

(BOUALLAGUI,

2011)

e

antimicrobiana (PETIT, 2009).
Os resultados obtidos para a avaliação de compostos fenólicos totais, flavonóides e
taninos estão apresentadas na tabela 12. Os solventes utilizados para extração de compostos
fenólicos dos resíduos de melão foram água, metanol e água (70:30 v/v) e etanol e água (70:30
v/v). Ressalta-se que todos os solventes foram eficientes em extrair os bioativos, destacando-se a
solução hidrometanólica, a qual apresentou alta solubilidade para os fenólicos. Seguiu-se uma
extração seqüencial, com uma primeira extração com a água, seguida da solução hidrometanólica
e por fim a solução hidroetanólica, sendo quantificados 1.106,88 mg de equivalentes de ácido
gálico em 100 g de farinha de casca de melão, e 256,57 mg de equivalentes de ácido gálico em
100 g de farinha de semente de melão.
Tabela 12. Quantificação de compostos fenólicos totais, flavonóides totais e taninos em extratos
de casca e semente de melão.

Farinhas

Extrato aquoso

Extrato hidro-

Extrato hidro-

metanólico

etanólico

(70:30 v/v)

(70:30 v/v)

Compostos Fenólicos Totais (mg EAG*/100 g)
Casca de melão

110,70 ± 15,03 c

703,14 ± 12,65 a

203,04 ± 7,17 b

Semente de melão

75,15 ± 7,39 b

111,65 ± 12,36 a

69,77 ± 12,78 b

Flavonóides Totais (g ECA*/100 g)
Casca de melão

262,0 ± 0,20 b

125,0 ± 0,10 a

104,0 ± 0,15 c

Semente de melão

109,0 ± 0,40 a

93,0 ± 0,20 a

99,0 ± 0,30 a

Taninos (g ECA*/100 g)
Casca de melão

Nd

309,0 ± 0,002

Nd

Semente de melão

Nd

146,0 ± 0,003

Nd

Valores expressos em média e desvio-padrão com experimentos realizados em triplicata. a,b Letras distintas
indicam diferença significativa (p<0,05) entre os extratos para o teste t de Student.*EAG: Equivalentes de Ácido
Gálico; ECA: Equivalentes de Catequina; Nd: Não determinado
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Para os fenólicos totais, o extrato hidrometanólico da casca apresentou maior conteúdo de
bioativos, diferindo estatisticamente de todos os demais extratos (p<0,05). Os extratos, aquoso e
etanólico, apesar de diferirem entre si (p<0,05), extraíram menor quantidade de fenólicos totais.
Nas condições de extração utilizadas (tipo de solvente e tempo e temperatura), os extratos da
semente apresentaram conteúdo de fenólicos menor que os extratos da casca.
O uso de solventes orgânicos para extração de compostos antioxidantes em plantas tem
sido usado há décadas, embora haja preocupação com os efeitos tóxicos e viabilidade de
aplicação desses extratos pelas indústrias farmacêuticas e de alimentos. Assim, ao longo dos
anos têm-se buscado identificar solventes com diferentes polaridades que não sejam prejudiciais
e que garantam um melhor rendimento na extração de polifenóis (AGARWAL et al., 2012). A
água pura considerada solvente universal, em combinação com outros solventes orgânicos,
contribui para criar um meio moderadamente polar, o que favorece a extração de polifenóis
(LAPORNIK et al., 2005).
A solubilidade destes compostos em um solvente específico é uma característica peculiar
de fitoquímicos presentes na matriz alimentar, o que explica a inexistência de um procedimento
universal para mensurar a capacidade antioxidante e o conteúdo fenólico. O mecanismo
sequencial de extração em alimentos, utilizando diferentes extratores é comumente usado,
visando eficiência na afinidade do bioativo e melhora da sua biodisponibilidade (CAETANO et
al., 2011; SANTOS e GONÇALVES, 2016). A utilização da água em misturas de solventes na
extração é importante uma vez que auxilia a quebrar o complexo de matriz de soluto devido a
sua alta polaridade, permitindo assim uma maior recuperação do soluto a partir do substrato
(MUSTAFA e TURNER, 2011). De acordo com Pérez-Jimenez e Saura-Calixto (2006), o tipo de
solvente e sua polaridade podem afetar a transferência de um elétron e transferência de um
átomo de hidrogênio, os quais são aspectos chaves na medição da capacidade antioxidante.
No presente estudo, o conteúdo de fenólicos totais dos resíduos de melão foi influenciado
pelo tipo de solvente. No presente estudo, os resultados revelaram considerável diversidade dos
teores de fenólicos totais dentre os extratos investigados. Os compostos fenólicos totais nos
extratos de resíduo da casca de melão variaram de 110,7 mg EAG/100g de resíduo seco a 703,14
mg EAG/100g e para os extratos da semente variaram de 69,77 mg EAG/100g de resíduo seco a
111,65 mg EAG/100g de resíduo seco. A concentração de fenólicos totais, após extração
sequencial nos extratos da casca, foi 4,3 vezes superior aos extratos da semente. É possível que
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pigmentos contidos na casca, como anticianinas monoméricas e taninos, bem como a presença de
flavonóides totais contribuíram para o conteúdo elevado de polifenóis.
De acordo com Pandey e Tipathi (2014), dentre os solventes mais utilizados para extração
de metabólitos secundários, destacam-se a água, a qual extrai antocianinas, taninos, saponinas,
terpenos e lectinas, o metanol, o qual recupera antocianinas, terpenos, saponinas, taninos e
flavonas, e o etanol extrai taninos, polifenóis, flavonóides, terpenos, esteróis e alcalóides. Desta
forma, não se pode afirmar que um solvente é mais efetivo que outro, mas sim, se
complementam para melhor extração de compostos, de acordo com a afinidade e polaridade.
Enfatiza-se que neste trabalho foi utilizada uma extração sequencial dos resíduos de melão, de
modo a extrair o maior teor de compostos possíveis, sendo estes com características mais
polares.
Apesar da extração com água ter apresentado maior rendimento para ambos os resíduos
(possivelmente devido à presença de outros compostos hidrossolúveis nas cascas e sementes),
para o recolhimento de bioativos, a extração com água foi a que obteve menor conteúdo de
compostos fenólicos totais, isto pode ser explicado por uma possível oxidação dos fenólicos pela
enzima polifenol oxidase, enquanto que em metanol e etanol esta enzima é inativada. Uma
elevação da temperatura no momento da extração possivelmente acima de 60 ° C poderia inativar
a enzima no extrato aquoso (GONZÁLEZ-MONTELONGO e GONZÁLEZ, 2010).
Estudos têm demonstrado que extrações com metanol obteve maior recuperação de
compostos extraíveis. Etanol também possui adequada propriedade como solvente, devido aos
compostos fenólicos frequentemente em plantas possuírem alta solubilidade em solventes
orgânicos. Em adição, sabe-se que a síntese de metabólitos secundários é influenciada por
diversos fatores, tais como sazonalidade, ritmo circadiano, temperatura, disponibilidade hídrica,
radiação UV, nutrientes, altitude, poluição atmosférica, estímulos mecânicos ou ataque de
patógenos alteram a sua quantidade (MANZOOR et al., 2012).
No presente estudo, a extração sequencial propiciou maior extração de fenólicos. O mais
elevado teor foi verificado com a extração por solução hidrometanólica, a qual foi
estatisticamente superior aos demais extratos (p<0.05). Vizzotto e Pereira (2011) avaliaram
processos de extração de fenólicos em amora-preta e encontraram que a relacão entre o volume
do solvente e a massa da amostra não apresentava diferença estatística significativa quando
utilizaram metanol com volumes de 10 a 50 mL e peso da amostra fixo em 5 g. No entanto, o uso
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de 40 mL resultou em atividade antioxidante por sequestro de DPPH superior aos demais
volumes. Ainda conforme estes autores, na extração de bioativos em amora-preta com hexano
como solvente, não foram detectados compostos fenólicos totais. Este resultado corrobora com
Liu et al. (2000) que sugerem que solventes com alta polaridade como água e solventes com
muito baixa polaridade ou apolares (hexano, por exemplo) não são bons extratores.
Parâmetros como tempo, temperatura e pH podem influenciar a extração dos fenólicos.
Estudo avaliou extração de compostos fenólicos totais em resíduo industrial de palmito tipo
Juçara e observou que o aumento da temperatura para 80 °C durante a extração favoreceu a
extração para os solventes utilizados (etanol, água, mistura acidificada de etanol e água e água
acidificada). As temperaturas mais elevadas diminuem a viscosidade do solvente e tensão
superficial, aumentando sua penetração na matriz, além de reduzir a energia de ativação de
dessorção dos compostos alvo no solvente, quebrando as interações do soluto na matriz e
interações intermoleculares (MUSTAFA e TURNER, 2011; GARCIA-MENDONZA et al.,
2017).
Outro parâmetro importante a ser avaliado na extração dos compostos fenólicos é o pH.
Luque Rodriguez, Pérez-Juan e Luque de Castro (2006) mostraram que o rendimento de
fenólicos aumentou significativamente quando solventes de baixo pH são utilizados, devido a
ruptura das membranas celulares por desnaturação, especialmente a temperaturas elevadas,
aumentando a solubilização dos fenólicos, liberando fenóis de baixo peso molecular,
principalmente aqueles distribuídos em vacúolos celulares. O pH do etanol e metanol, quando
misturado em água, varia entre 6 e 8, sendo indicado para a utilização em pesquisas com
alimentos devido sua neutralidade, oferecendo menos agressividade ao composto, mesmo assim,
a ingestão de álcool em excesso é extremamente perigosa. No entanto, apesar da quantidade
utilizada não apresentar riscos a saúde humana, na presente pesquisa os extratos hidrometanólico e hidro-etanólico de resíduos de melão tiveram seus solventes eliminados por
técnicas de concentração e evaporação.
Valores de fenólicos totais semelhantes aos encontrados no presente estudo foram
relatados por Babbar et al. (2011) que investigaram o conteúdo fenólico em diferentes tipos de
resíduos de frutas em extratos metanólicos e verificaram valores de 17,9 mg EAG/g para
semente de lichia, 24,6 mg EAG/g para casca de lichia, 37,4 mg EAG/g para semente de uva e
3,8 mg EAG/g para casca de banana.
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Os resultados para o conteúdo de fenólicos totais na extração total da casca e semente de
melão foram superiores aos achados de Anagnostopolou et al. (2006) que determinaram o teor
de bioativos em extrato metanólico de cascas de laranja, eles concluíram que estes extratos
apresentaram 66,9 mg EAG/ 100 g de casca seca.
Teores de compostos fenólicos totais superiores ao encontrado neste estudo foram
verificados por Mustafa e Turner (2011) em resíduos de palmito Juçara, com de 51,4 mg EAG /
g de extrato, e por Garcia Mendoza et al. (2017) em resíduos de frutas vermelhas como a
blackberry (23,85 mg EAG / g de resíduo seco) e blueberry (23,55 mg EAG / g de resíduo seco),
nestes estudos foi utilizada técnica de extração liquida pressurizada para obtenção dos fenólicos.
Na pesquisa de Peschel et al. (2006), resíduos de frutas foram investigados quanto ao teor
de compostos fenólicos totais. Os pesquisadores detectaram para o resíduo de maçã 52,2 mg
EAG/g, para resíduos de morango 59,8 mg EAG/g e para resíduos de pêra o quantitativo de 18,4
mg EAG/g de resíduo seco.
Na literatura pode ser encontrado um vasto acervo sobre a composição e conteúdo de
polifenóis em plantas e bebidas, no entanto, devido a sua complexidade e grande variedade
destes metabólitos nas plantas, existe uma enorme dificuldade de se comparar dados da
literatura. O composto fenólico predominante em frutas é o flavonol, tais como quercetina e
campferol, e a mais alta concentração encontra-se nas cascas (HERTOG, HOLLMAN e
KATAN, 1992). Existem lacunas quanto a falta de padronização de métodos para analisar os
diferentes tipos de compostos polifenólicos. Como resultado, as informações na literatura acerca
do conteúdo de fenólicos em plantas não somente é incompleta mas, em muitos casos
contraditória e de difícil comparação (BRAVO, 1998).
Resultados inferiores ao encontrados neste estudo foram verificados em pesquisa
desenvolvida por Llobera e Cañellas (2007), utilizando bagaços de uvas tintas, os teores de
compostos fenólicos extraídos sequencialmente com metanol a 50% e acetona a 70% v/v,
oscilaram entre 2,63 e 11,6 g EAG/100 g em peso seco.
Estudos indicam que a distribuição de fenólicos em plantas a nível celular não é
uniforme. Fenólicos ligados são encontrados em paredes celulares, enquanto que fenólicos livres
estão presentes internamente dentro de vacúolos celulares (BECKMAN, 2000). Um dado
interessante é que os ácidos fenólicos ligados podem se tornar disponíveis no trato gastro
intestinal. Randini et al. (2004) realizaram estudos in vivo para avaliar a biodisponibilidade do
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ácido ferúlico (ligado) do farelo de trigo, e verificaram que embora a cinética de absorção entre o
ácido ferúlico puro e aquele presente no farelo de trigo fosse diferente, a rapidez na liberação do
plasma era a mesma. O ácido ferúlico puro permaneceu no plasma por 4,5 horas, enquanto que o
ácido ferúlico advindo do farelo é liberado mais lentamente pela ação das enzimas intestinais ou
excretado pela bile, e reabsorvido pelo intestino, permitindo que a concentracão plasmática
permaneça constante por um período maior de 1 h e meia a 24 horas.
Estudo determinou o conteúdo fenólico e atividade antioxidante de extratos metanólicos
de diferentes partes de melão tipo cantaloupe (folha, caule, casca, semente e polpa). O extrato da
folha mostrou alto teor de compostos fenólicos totais (26,4 mg EAG/g de extrato), acompanhado
de atividade antioxidante através da avaliação da atividade de sequestro dos radicais DPPH e
hidroxila. Os resultados sugeriram que extratos metanólicos de folha de melão cantaloupe e caule
servem como fonte em potencial de antioxidantes naturais para diversas aplicações, tais como em
alimentos ou nutracêuticos (ISMAIL et al., 2010). Uma avaliação comparativa indica que
extratos de casca e sementes de melão cantaloupe do grupo reticulatus pode ser uma atrativa
fonte de antioxidantes, no entanto, mais estudos devem ser realizados para estabelecer o
apropriado uso de resíduos de melão como antioxidantes em humanos. O sistema utilizado para
todas as avaliações deste trabalho foi o in vitro, não podemos compará-lo diretamente com o
sistema biológico humano, entretanto, os estudos in vitro, certamente indicam possível atividade
antioxidante. Além disto, os resultados obtidos podem estar diretamente relacionados a
aplicações na indústria de alimentos como aditivos alimentares para prevenção da deterioração e
aumento de vida de prateleira.
Reações oxidativas ocasionadas em alimentos são a sua principal causa de deterioração.
Tais reações são responsáveis por perdas de valor nutritivo, bem como diminuição do aroma,
sabor e textura, e redução da sua vida de prateleira (BLOKNINA, VIROLAINEN e
FAGERSTEDT, 2003). Para evitar este processo de oxidação, antioxidantes sintéticos como
butilhidroxiltolueno (BHT), butilhidroxilanisol (BHA) e tercibutilhidroquinona (TBHQ) ainda
são comumente utilizados na indústria de alimentos. No entanto, foram relatados alertas quanto
ao possível papel dos antioxidantes sintéticos como promotores da carcinogênese e desordens no
fígado (ITO et al., 1986; MARTIN e GILBERT, 1968). Estes compostos podem ser tóxicos,
especialmente em altas doses, então, destacam-se os potenciais riscos do consumo em longo
prazo de alimentos contendo antioxidantes sintéticos. Com o propósito de segurança, a
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organização americana Food and Drug Administration (FDA) limitou o uso de BHT em
alimentos com conteúdo lipídico em até 0,02% ou 200 ppm (MOURE et al., 2001; SHUI e
LEONG, 2006).
Neste sentido, pesquisadores têm focado atenção na exploração de antioxidantes naturais
e estabelecendo sua associação com benefícios à saúde. Fenólicos presentes em frutas e vegetais
têm sido responsáveis por inúmeros efeitos biológicos, incluindo atividade antioxidante. Por
exemplo, a atividade sequestrante desempenhada por fenólicos se dá principalmente devido as
suas propriedades redutoras, doadoras de hidrogênio e quelantes de oxigênio singleto (BABBAR
et al., 2011).
Shui e Leong (2006) relataram que antioxidantes obtidos de resíduos de carambola
diminuíram processos de rancificação em óleo em uma proporção maior que a encontrada por
BHT. Compostos antioxidantes provenientes de resíduos agrícolas não somente aumentam a
estabilidade oxidativa em alimentos, prevenindo peroxidação lipídica, como também protegem
organelas celulares e estruturas moleculares, como membranas e ribossomos, de danos
oxidativos.
A aplicação de antioxidantes como ingredientes em produtos alimentícios como
conservantes para estender a vida de prateleira, manutenção da qualidade e como pigmento
natural, é uma alternativa eficaz e bastante utilizada nos dias atuais visando alimentos mais
saudáveis e funcionais. Além dos testes antioxidantes in vitro, esta inclusão em sistemas
alimentares depende de vários fatores, tais como: localização do antioxidante no alimento,
interação com outros componentes da alimentação e condições do ambiente como pH e
características lipofílicas ou hidrofílicas.
Várias técnicas são utilizadas para propiciar melhor qualidade e aumentar prazo de
validade de produtos alimentícios, em adição, o processamento destes alimentos pode influenciar
o conteúdo de compostos bioativos e atividade antioxidante. No entanto, diferentes estudos
indicam que os alimentos submetidos a processos de secagem, mantém a maioria dos compostos
funcionais, tais como carotenóides e atividade antioxidante. Em alguns casos não há perdas
significativas no conteúdo de fenólicos em frutas secas quando comparado com frutas frescas
(SUN et al., 2002; CHON et al., 2009). Segundo Arts e Hollman (1998), a secagem do resíduo
quando antes da extração pode proteger o material de reações oxidativas.
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As concentrações de carotenóides nos extratos de resíduos de casca de melão e de
sementes de melão, neste estudo foram 96 e 9,59 μg de carotenóides totais / g, respectivamente.
No presente estudo, os níveis de clorofila e carotenóides possivelmente diminuíram após a
secagem, especialmente na casca do melão que foi observada perda de cor verde após este
processamento. Sabe-se que, à temperatura ambiente, as clorofilas (a e b) são estáveis, mas
quando se utilizam temperaturas acima de 50 ° C, os níveis de clorofila podem ser afetados. A
diminuição dos níveis de clorofila após o tratamento térmico deve-se à conversão da clorofila em
feofitina, que é atribuível a uma alteração no pH durante o processamento térmico (ANDRÉSBELLO et al., 2013).
Os extratos de resíduos de melão, tanto a farinha da casca como a farinha da semente,
apresentaram baixos teores de carotenóides totais, quando comparados a concentração destes em
suco de cenoura (9,3 mg/100 g), casca de batata doce (11,5 mg/100 g) e folhas de espinafre (7,2
mg/100 g) (USDA, 2012). No entanto, os resultados deste estudo corroboram com pesquisa
realizada com resíduos de acerola (casca e semente), a qual encontrou 8,1 μg de carotenóides
totais (AQUINO et al., 2010).
Compostos antioxidantes em alimentos e bebidas podem ser transformados in vivo em
metabólitos e a capacidade antioxidante pode variar da forma detectada in vitro. Os sistemas
biológicos são inerentemente heterogêneos, então os antioxidantes distribuídos pelos órgãos,
tecidos, membranas, citosol e fluidos extracelulares, com diferentes domínios hidrofóbicos e
hidrofílicos, possuem distinta biodisponibilidade, e esta é uma característica essencial no
microambiente in vivo.
Pisoschi e Negulesco (2012) relataram a importância da capacidade antioxidante total
como um novo instrumento para estimar a relação entre dieta e estresse oxidativo induzido por
doenças, uma vez que há uma associação negativa entre a capacidade antioxidante total e a
incidência de câncer gástrico ou níveis de proteína C reativa. Antioxidantes como aditivos ou
suplementos alimentares e farmacêuticos podem inibir radicais livres em reações in vivo,
evitando danos às moléculas essenciais como proteínas e ácidos nucléicos.
Os resultados apresentaram elevado conteúdo de fenólicos totais, flavonóides e taninos
nos extratos (Tabela 12), isto se deve, sobretudo devido a matriz do resíduo ser uma biomassa
vegetal fundamentada em três macromoléculas: lignina, hemicelulose e celulose. Ressalta-se
ainda que a lignina é rica em grupos aromáticos e polifenóis, contribuindo de forma significante
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para o conteúdo de anéis aromáticos e radicais hidroxila, sendo uma notável fonte fitoquímica
para a obtenção de compostos fenólicos.
Derivados de fenilpropanóides são um importante grupo de fenólicos de baixo peso
molecular, tendo os ácidos hidroxicinâmicos como o principal exemplo (ρ-cumárico, caféico,
ferúlico e sinápico). Eles normalmente estão ligados à polissacarídeos da parede celular,
principalmente a unidades de hemicelulose ou lignina (BRAVO, 1998).
4.9.2 Flavonóides e Taninos
Os extratos obtidos das farinhas casca e semente de melão apresentaram teores de
flavonóides totais, destacando os extratos aquosos, com 262 g ECA/100 g para a casca de
melão e 109 g ECA/100 g para semente de melão (Tabela 12). Os flavonóides fazem parte de
um grupo de fenólicos de ampla distribuição na natureza e sua presença nos vegetais pode estar
relacionada com funções de defesa e de atração de polinizadores (SIMÕES et al., 2010), efeitos
aromatizantes, bactericida,

fungicida, adstringente e anti-inflamatória (BARBOSA e

FERNANDES, 2014).
Os taninos são compostos fenólicos de intermediário a alto peso molecular e também
foram detectados principalmente no extrato hidrometanólico da casca de melão (309 g
ECA/100g) (Tabela 12). Estes são moléculas altamente hidroxiladas e podem formar complexos
insolúveis com carboidratos e proteínas. Esta função dos taninos é responsável pela adstringência
em alimentos ricos em taninos, devido à precipitação de proteínas salivares. Os resultados de
taninos obtidos neste estudo, para extrato da farinha da casca e farinha da semente de melão
foram 309 e 146 g de equivalentes de catequina em 100 g, respectivamente, os quais quando
comparados com taninos encontrados para outros frutos, observa-se que a concentração é inferior
aos achados para o caju, por exemplo, o qual possui 242 mg de equivalente de catequina em 100
g para extratos acetônicos (ROCHA et al., 2011).
Os taninos são divididos em dois grupos: hidrolisáveis e condensados. Proantocianidinas
(taninos condensados) e taninos hidrolisáveis de baixo peso molecular são solúveis em diferentes
solventes aquosos e orgânicos, tais como acetona, metanol e água. Entretanto, taninos
hidrolisáveis e condensados de alto peso molecular são insolúveis. Além disso, quando taninos
formam complexos com proteínas ou polissacarídeos da parede celular, eles tornam-se
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insolúveis. Esta insolubilidade dos taninos é responsável por significativos erros na quantificação
do conteúdo polifenólico em plantas, devido os polifenóis serem normalmente analisados em
extratos, frequentemente é omitido a quantificação de taninos insolúveis ou não extraídos.
Taninos são frequentemente subestimados quando polifenóis são analisados somente em extratos
de alimentos (BRAVO, 1998).
Os taninos, assim como o ácido fítico, encontrados em cascas de frutas, tradicionalmente
podem ser considerados como fator antinutricional, pois exerce efeito adverso na digestibilidade
de proteínas, carboidratos e minerais, inibem enzimas ou exercem efeitos tóxicos. São também
fontes de fósforo e antioxidantes. Estudos in vitro sugerem que o ácido fítico apresenta efeitos
antiproliferativos em meio celular humano leucêmico em baixas concentrações, em
contrapartida, estudo de Anekonda (2011) observou que o ácido fítico reduz enzimas importantes
como a superóxido dismutase no metabolismo do estresse oxidativo.
Flavonóides são muito eficientes no sequestro do radical hidroxila e peroxil (MANACH
et al., 1996). Embora a atividade antioxidante tradicionalmente tenha sido atribuída somente aos
polifenóis solúveis (compostos fenólicos extraíveis), recentes pesquisas sugerem que os
polifenóis não extraíveis, tais como proantocianidinas poliméricas e taninos hidrolisáveis de alto
peso molecular, são 15 a 30 vezes mais efetivos na quelação de radicais peroxil do que fenólicos
simples (HAGERMAN et al., 1998). Devido estes compostos não ser absorvidos, eles poderiam
exercer atividade antioxidante dentro do trato gastrointestinal e proteger lipídios, proteínas e
carboidratos de danos oxidativos durante a digestão e poupar antioxidantes solúveis.
Polifenóis antioxidantes, principalmente flavonóides, são potentes inibidores da oxidação
do LDL. Vários mecanismos pelos quais os flavonóides exercem seus efeitos protetores têm sido
propostos, tais como: redução da formação de radical livre, proteção de alfa-tocoferol na
oxidação do LDL, regeneração de alfa-tocoferol oxidado, quelação de íons metais. Através
destas ações antioxidantes, polifenóis exercem efeitos protetores contra doenças cardiovasculares
(FRANKEL et al., 1993).
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4.10 Atividade antioxidante in vitro de extratos de resíduos de melão
O estresse oxidativo pode ocasionar mudanças na função e estrutura de uma célula. Isto
provova, lenta e progressivamente, alterações nos tecidos e código genético, e o
desenvolvimento de várias desordens de saúde, dentre as quais se destacam neoplasias,
aterosclerose, diabetes, danos ao DNA, processos inflamatórios e deficiências imunitárias
(AKTUMSEK et al., 2013; HAZRA et al., 2010; ISLAM et al., 2013).
Neste estudo, foram utilizados diferentes métodos para avaliar o efeito de extratos de
resíduo de melão nos diferentes estágios da oxidação: iniciação (CAT e poder redutor),
propagação (quelação de metais ferro e cobre) e terminação (sequestro de radicais hidroxila,
superóxido, DPPH) e também a capacidade antioxidante por meio do teste ORAC.
Todos os extratos obtidos das farinhas de resíduos de melão exibiram atividade quando
foi estudada a capacidade antioxidante total (CAT). A presença de atividade antioxidante neste
ensaio indica que os extratos interagiram com os sistemas doando elétrons, de modo a minimizar
o ataque dos radicais livres. Na avaliação da capacidade antioxidante total, o extrato etanólico da
farinha da casca de melão mostrou maior atividade (88,71 mg/g EAA), seguido do seu extrato
metanólico (74,48mg/g EAA), apesar de não apresentarem diferença estatística. Para a semente
houve diferença estatística significativa do ensaio CAT do extrato metanólico, o qual demonstrou
capacidade antioxidante superior aos demais extratos, com equivalentes de 82,98 mg/g EAA.
Todos os extratos aquosos tiveram baixa atividade, alcançando 34,71mg/g EAA para o extrato
aquoso da semente e 40 mg/g EAA para o extrato aquoso da casca. (Figura 34).
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Figura 34. Capacidade Antioxidante Total (CAT) in vitro de extratos de casca e semente de
melão. Resultados expressos como MG de Equivalentes de Ácido Ascórbico (EAA) por g de
extrato. Valores em média e desvio-padrão de três determinações. Letras diferentes indicam
significância estatística entre os extratos na concentração 10 mg/mL. EAC: Extrato aquoso da
casca; EEC: Extrato hidroetanólico da casca; EMC: Extrato hidrometanólico da casca; EAS:
Extrato aquoso da semente; EES: Extrato hidroetanólico da semente; EMS: Extrato
hidrometanólico da semente.

Um coeficiente de correlação linear de Pearson foi determinado para avaliar possíveis
correlações entre os compostos fenólicos e os ensaios de CAT. Os testes de correlação
mostraram alto e positivo coeficiente que indicam forte correlação entre estes fotoquímicos e
atividade antioxidante. A correlação de Pearson para os extratos hidroetanólicos da casca e
semente resultou em valor de coeficiente de r=0,823 e r= 0,881, respectivamente.
Machado et al. (2015) mostraram que a atividade sequestrante de radicais livres em
extratos de resíduos de blueberry foi fortemente correlacionada com seu conteúdo de compostos
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fenólicos. Kaur e Kappor (2002) também demonstraram correlação entre fenólicos totais e
habilidade antioxidante em frutas e vegetais.
A atividade de poder redutor dos extratos de resíduos de melão está demonstrada na
figura 35. Percebe-se que os extratos aquoso da casca, hidroetanólico e hidrometanólico da
semente apresentaram habilidade redutora em dose dependente, com poder redutor acima de
90% na concentração de 1,0 mg/mL. Em se tratando de poder redutor, sabe-se que alta atividade
redutora em baixas concentrações indica potencial antioxidante.
Figura 35. Poder redutor de extratos de casca e semente de melão. Valores em média e desviopadrão de três determinações. Letras minúsculas diferentes indicam significância estatística entre
o mesmo extrato em diferentes concentrações. Letras maiúsculas distintas indicam diferença
estatística significativa entre os extratos de casca e semente de melão para concentrações iguais.
EAC: Extrato aquoso da casca; EEC: Extrato hidroetanólico da casca; EMC: Extrato hidrometanólico da casca;
EAS: Extrato aquoso da semente; EES: Extrato hidroetanólico da semente; EMS: Extrato hidrometanólico da
semente.
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Estudo tem relatado que o poder redutor de compostos bioativos foi associado com
atividade antioxidante, uma vez que está relacionado com a habilidade de transferir elétrons
daquele composto (SIDDHURAJU, 2003). Extrato metanólico da semente mostrou ambas as
habilidades para capacidade antioxidante total e provável atividade redutora sugerindo ser um
substrato para reduzir ou inibir a fase inicial do processo de oxidação.
Grande parte das reações químicas dos antioxidantes é agrupada na categoria de
transferência de átomos de hidrogênio e transferência de elétrons (antioxidantes primários),
ambas são aplicadas aos antioxidantes fenólicos. Estes também operam como antioxidantes
secundários devido a sua habilidade para se ligar com íons metálicos potencialmente prooxidantes. Compostos fenólicos têm sido evidenciados por inibir ações pro-oxidativas de metais
pelo processo de quelação, a qual a ligação do fenólico com o íon metal para formar um
complexo incapaz de promover a reação de oxidação. Pelo processo de quelação de metais, os
fenólicos desempenham papel de antioxidantes secundários ou preventivos, inibindo
eficientemente oxidação sem interagir diretamente com espécies oxidativas (CRAFT, 2012). De
acordo com a energia relativa de estabilização, a ordem de propensão dos ions metais de
transição ser quelados por antioxidantes é Cu2+ > Fe2+ > Fe3+ (MIRA et al., 2002).
Metais como cobre (Cu), ferro (Fe), selênio (Se) e zinco (Zn) são essenciais para
organismos vivos em quantidades muito pequenas, a exposição excessiva e crônica ocasiona
diversos efeitos prejudiciais aos tecidos e órgãos, eventualmente resultando em carcinogênese.
Os mecanismos moleculares pelos quais os metais agem ainda não estão completamente
entendidos, sabe-se que têm potencial para gerar espécies reativas de oxigênio e assim alteram o
status redox das células, sendo considerado o mais importante mecanismo envolvido na
carcinogênese induzida por metais. A produção de ERO induzida por metais tem implicado na
iniciação da injúria celular e na estimulação de processos inflamatórios, os quais podem conduzir
ao desenvolvimento do câncer (LEE et al., 2012).
A habilidade de fenólicos na quelação de metais in vivo é ainda incerta, mas a utilização
de fenólicos tem sido sugerida para o tratamento de doenças relacionadas a sobrecarga de metais,
tais como a hemocromatose (sobrecarga de ferro) e doença de Wilson (sobrecarga de cobre). Na
avaliação da quelação de íons ferro, os extratos aquosos da casca de melão apresentaram nas
concentrações 1,5 e 2,0 mg/mL, habilidade de quelação do íon ferro de 54% e 61%,
respectivamente. Os extratos aquosos da semente nas concentrações 1,0, 1,5 e 2,0 mg/mL,
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apresentaram atividade de quelação de íons ferro de 60%, 61% e 65%, respectivamente. Os
extratos hidroetanólicos e hidrometanólicos da casca apresentaram capacidade de quelação
inferior a 50%, sendo nas concentrações mais elevadas habilidades de 49% e 45%,
respectivamente. Os extratos hidrometanólicos e etanólicos da semente não demonstraram
atividade de quelação significativa, com valores abaixo de 10% (Figura 36).
Figura 36. Atividade antioxidante de extratos de casca e semente de melão por efeito na quelação
de íons ferro. Valores em média e desvio-padrão de três determinações. Letras minúsculas
diferentes indicam significância estatística entre o mesmo extrato em diferentes concentrações.
Letras maiúsculas distintas indicam diferença estatística significativa entre os extratos de casca e
semente de melão para concentrações iguais. EAC: Extrato aquoso da casca; EEC: Extrato
hidroetanólico da casca; EMC: Extrato hidrometanólico da casca; EAS: Extrato aquoso da
semente; EES: Extrato hidroetanólico da semente; EMS: Extrato hidrometanólico da semente.
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Na avaliação da quelação de cobre, todos os extratos da casca de melão demonstraram
atividade quelante de cobre acima de 50%. O extrato aquoso apresentou habilidade não dose
dependente, com maior atividade na concentração de 0,25 mg/mL de 84,25%. Para os extratos
hidroetanólico e hidrometanólico, as maiores atividades foram verificadas nas concentrações 1,0
e 1,5 mg/mL (Figura 37).
Figura 37. Atividade antioxidante de extratos de casca e semente de melão por efeito na quelação
de íons cobre. Valores em média e desvio-padrão de três determinações. Letras minúsculas
diferentes indicam significância estatística entre o mesmo extrato em diferentes concentrações.
Letras maiúsculas distintas indicam diferença estatística significativa entre os extratos de casca e
semente de melão para concentrações iguais. EAC: Extrato aquoso da casca; EEC: Extrato hidroetanólico
da casca; EMC: Extrato hidrometanólico da casca; EAS: Extrato aquoso da semente; EES: Extrato hidroetanólico da
semente;
semente.
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Para os extratos da semente de melão, o hidrometanólico se destacou com atividade
quelante de íons cobre a partir da concentração 0,25 mg/mL, com característica dose dependente,
alcançando valores de quelação de 83,43% na concentração mais alta (2,0 mg/mL). Em
contrapartida, o extrato aquoso da semente não apresentou satisfatória habilidade em quelar o
metal cobre, apresentando atividade máxima de 29,5% na concentração 0,1 mg/mL. Estes
achados são importantes para melhorar antioxidantes exógenos principalmente os obtidos da
dieta por inibir ou reduzir os efeitos das espécies reativas de oxigênio (CAZARIN et al., 2014).
Esta atividade de quelação é um fator extremamente importante porque em extratos de
resíduos de melão podem conter substâncias indicativas para o tratamento de pacientes com
doenças relacionadas ao metabolismo do cobre tais como a doença de Wilson. Além disso, a
acumulação de ferro no organismo também é prejudicial. O ferro pode transitar entre dois
estados redox e por isto é utilizado pela célula para doação de elétrons. O ferro livre é altamente
reativo e pode ser destrutivo para célula pela formação de espécies reativas de oxigênio. Por esta
razão, nós devemos ter mecanismos homeostáticos para controlar eficazmente os níveis de ferro
na célula.
Ao correlacionar os valores obtidos no teste de quelação de metais com a determinação
de compostos fenólicos observou-se correlação forte entre o extrato aquoso da semente r=0,976 e
hidrometanólico da casca (r=0,967) para quelação de ferro. E para capacidade de quelar íons
cobre também foi verificada correlação entre o extrato aquoso da casca (r=0,964) e
hidrometanólico da casca (r=0,904).
Para a avaliação da capacidade de seqüestro do radical DPPH, observou-se alta atividade
antioxidante para os extratos da casca de melão (Tabela 13). O DPPH é um radical relativamente
estável, devido ao deslocamento de um elétron livre em toda a sua molécula, não havendo
dimerização, como ocorre com a maioria dos radicais livres. Atualmente um dos poucos radicais
nitrogenados orgânicos estáveis e disponíveis comercialmente, além disso, o DPPH apresenta
uma vantagem por ser afetado em certas reações de polifenóis, como agentes quelantes de íons
metálicos e inibição enzimática. Uma solução fresca de DPPH apresenta cor púrpura intensa a
517 nm, que desaparece gradualmente na presença de um bom doador de hidrogênio.
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Tabela 13. Atividade de seqüestro do radical DPPH e valor ORAC para extratos de casca e
semente de melão.
Extratos

Atividade de sequestro do
radical DPPH* (%)

Valor ORAC ** (mmol
TE/ 100 g extrato seco)

Casca de melão
Aquoso

28,56 ± 0,31

12,14 ± 0,67

Hidrometanólico

30,11 ± 0,23

17,43 ± 1,02

Hidroetanólico

30,08 ± 0,16

19,49 ± 0,97

Semente de melão
Aquoso

1,09 ± 0,54

2,75 ± 0,18

Hidrometanólico

4,83 ± 1,17

20,15 ± 0,66

Hidroetanólico

6,21 ± 0,43

21,92 ± 1,87

* 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH)
**ORAC: Oxygen Reactive Antioxidant Capacity expresso em milimol de Trolox (TE)

A diminuição na absorbância de DPPH na presença de resíduos de frutas, em 30 minutos
de reação, também foi verificada por Babbar et al. (2011) os quais encontraram percentuais de
sequestro de DPPH para semente de lichia (80%), semente de uva (77%), casca de lichia (71%),
casca de banana (43%) e BHT (83%), valores superiores aos achados do presente estudo.
Gonzalez-Montelongo e González (2010) estudaram potencial antioxidante em extratos
etanólicos, metanólicos e aquosos de cascas de banana (Grande Naine), com extração a 25 °C
por 120 minutos, e verificaram que houve 44% de atividade para o sequestro do radical DPPH no
extrato metanólico, 8% no extrato etanólico e 0,52% no extrato aquoso.
Estudo realizado por Oliveira (2009) comparou o poder reativo de antioxidantes como
BHT e ácido gálico com aqueles presentes em extratos metanólicos de resíduos de acerola,
maracujá e abacaxi, contra o DPPH. Os resultados encontrados para concentrações de 100
µg/mL foram para BHT (92%) e ácido gálico (97%), e para os resíduos de acerola (80%),
maracujá (25%) e de abacaxi (18%).
É importante relatar que a atividade antioxidante demonstrada neste estudo pode não ser
atribuída somente aos compostos fenólicos totais detectados, outros componentes como ácido
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ascórbico, tocoferóis, carotenóides, terpenos e outros pigmentos podem ter desempenhado
efeitos

sinérgicos

contribuindo

para atividade antioxidante total. Embora fenólicos

individualmente tenham potencial antioxidante, interações sinérgicas ou antagônicas podem
ocorrer, uma vez que extratos de vegetais são misturas complexas de muitas substâncias
diferentes com distintas atividades.
A tabela 14 demonstra os resultados obtidos para a inibição da formação de radicais
hidroxila e anion superóxido pelos extratos de resíduos de melão. Para os extratos da farinha da
casca de melão, foram identificadas atividades diferentes de acordo com o solvente empregado e
a concentração. Os extratos metanólico e etanólico apresentaram atividade de sequestro do
radical hidroxila em dose dependente da concentração. O extrato etanólico mostrou alta atividade
de sequestro com 50,56% na concentração 1,0 mg/mL e 67,69% em 2,0 mg/mL. Entretanto, o
extrato metanólico apresentou baixa atividade, de 5,09% e 7,04%, em 0,5 mg/mL e 1,5 mg/mL,
respectivamente.
Tabela 14. Sequestro de radical hidroxila e radical superóxido por extratos da farinha da casca e
da semente de melão. Valores em média e desvio-padrão de três determinações.
Extratos
Aquoso da casca
de melão
Hidroetanólico
da casca de
melão
Hidrometanólico
da casca de
melão
Aquoso da
semente de
melão
Hidroetanólico
da semente de
melão

Concentração
(mg/mL)
0,5
1,0
1,5
2,0
0,5
1,0
1,5
2,0
0,5
1,0
1,5
2,0
0,5
1,0
1,5
2,0
0,5
1,0
1,5

% Inibição
Sequestro do radical
Sequestro do radical
hidroxila •OH
superóxido O23,52 ± 0,11
Não detectado (ND)
0,00 ± 0,00
ND
0,00 ± 0,00
ND
0,00 ± 0,00
ND
0,00 ± 0,00
ND
b
50,56 ± 0,39
ND
53,33b ± 0,04
ND
67,69a ± 0,33
ND
a
5,09 ± 0,02
ND
0,00 ± 0,00
ND
a
7,04 ± 0,35
ND
0,00 ± 0,00
ND
0,00 ± 0,00
ND
0,00 ± 0,00
ND
0,00 ± 0,00
ND
0,00 ± 0,00
ND
0,00 ± 0,00
ND
0,00 ± 0,00
ND
0,00 ± 0,00
ND
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Hidrometanólico
da semente de
melão

2,0
0,5
1,0
1,5
2,0

0,00 ± 0,00
0,00 ± 0,00
0,00 ± 0,00
0,00 ± 0,00
0,00 ± 0,00

ND
ND
ND
ND
ND

Os valores são expressos como a média ± desvio padrão. a,b Letras distintas indicam diferença significativa
(p<0,05) entre os extratos para o teste de Tukey. ND: Não detectável.

Similarmente, o extrato aquoso demonstrou baixa atividade, e somente na concentração
0,5 mg/mL alcançou habilidade de sequestro do radical hidroxila de 3,52%. Em todos os extratos
para farinha da semente de melão não foram detectadas atividades para o sequestro do radical
hidroxila. Para o ensaio de sequestro do radical hidroxila, o ácido gálico mostrou 28% de efeito
de sequestro em 0,5 mg/mL e 95% na concentração 1,0 mg/mL.
O radical hidroxila pode reagir com várias moléculas biológicas muito rapidamente,
dificultando a eliminação ou sequestro pelos os antioxidantes efetivamente. O radical hidroxila
reage com DNA, lipídios e proteínas com uma constante de velocidade de 108 M-1s-1, sugerindo
que o antioxidante que reagir com este radical a 1010 M-1s-1 deve estar presente a um décimo da
concentração de outras moléculas biológicas a fim de eliminar os radicais hidroxila 10 vezes
mais rapidamente. Isto implica que é bastante difícil um antioxidante atuar como sequestrador de
radicais hidroxila in vivo (NIKI e NOGUCHI, 2000).
In vivo, o sequestro do radical hidroxila não é muito eficaz. O principal mecanismo para
eliminar estes radicais em sistemas biológicos é o fato do antioxidante se ligar a íons metálicos,
impedindo sua interação com o peróxido de hidrogênio e consequentemente sua decomposição
em radical hidroxila. Logo, o complexo metal-antioxidante formado não reagiria com o H2O2
para formação do radical.
Para o ensaio do sequestro do ânion superóxido não foram detectadas atividades para
nenhum dos extratos. O excesso de produção do radical ânion superóxido parece ser o ponto
inicial da acumulação de ERO/ERN em células, contribuindo para o desequilíbrio redox e está
associado a consequências fisiológicas nocivas. Sabe-se que o radical superóxido não é um super
agente redox, mas é a chave para um montante de derivados altamente oxidantes, tais como o
radical hidroxila e espécies reativas de nitrogênio (OLIVEIRA, 2009). Apesar dos resultados
não promissores para o sequestro do íon superóxido, ressalta-se que os resultados de quelação de
metais ferro e cobre encontrados neste estudo são importantes para suprimir a geração de radicais
superóxidos, uma vez que quelando-se metais, a reação de Fenton não seria conduzida.
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No tocante aos resultados do teste ORAC, foram detectados atividades relevantes para os
extratos hidroetanólico e hidrometanólico da casca e da semente de melão. A atividade
sequestrante do antioxidante contra o radical peroxil, induzido pelo 2,2’ azobis-2amidinopropano dihidroclorídico (AAPH) a 37° C ocorreu por meio de prova fluorescente com
fluoresceína. A perda da fluorescência é um indicador da extensão da decomposição do radical
peroxil (THAIPONG et al., 2006).
Kevers (2007) investigou potencial antioxidante de polpa de melão cantaloupe e
verificaram valores de ORAC. O resultado para ORAC hidrofílico foi de 306 µmol de
equivalentes de Trolox / 100 g, o ORAC lipofílico detectado foi de 13 µmol de equivalentes de
Trolox / 100 g. Já para a polpa de melão honeydew foram determinados valores de ORAC
hidrofílico de 242 µmol de equivalentes de Trolox / 100 g e para ORAC lipofílico 11 µmol de
equivalentes de Trolox / 100 g.
Os resultados do presente estudo ressaltam que protocolos para se avaliar atividade
antioxidante in vitro e reatividade dos radicais na presença de antioxidantes em compostos
isolados ou mistura de compostos (extratos) são relevantes para interpretação de dados
biológicos. Por outro lado, estudos in vivo de avaliação antioxidante para se determinar a
reatividade dos radicais, bem como a concentração de antioxidantes nos tecidos e plasma,
potenciais de redução, constante de velocidade de reações químicas de pro e antioxidantes,
interação com outros antioxidantes e metabolismo, devem ser também estudados (NIKI, 2000).
5.11 Avaliação da capacidade antiproliferativa de extratos aquoso, hidrometanólico e
hidroetanólico de resíduos de melão pelo teste MTT
Numerosos estudos têm demonstrado a relação entre atividade antioxidante e
antiproliferativa em compostos de plantas (GUL et al., 2011). Estratégias para quimioprevenção
do câncer utilizando alimentos naturais, principalmente resíduos de plantas são considerados
como um dos campos mais visíveis para o controle do câncer. Para avaliar o potencial
antiproliferativo de extratos de sementes e cascas de melão foram escolhidas as seguintes
linhagens celulares tumorais: SiHa, HeLa, HT29, 786-0, as quais mostraram inibição da
proliferação celular ocorreu na presença de extratos em diferentes concentrações através do
ensaio MTT.
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Este sistema é baseado na redução de tetrazolium em células vivas pela enzima
mitocondrial desidrogenase, permitindo a estimativa da atividade metabólica de células ativas.
Este ensaio realiza a avaliação de sobrevivência e viabilidade celular por contagem de células e
da proliferação celular, sendo um indicador de sobrevivência de células de mamíferos e do seu
crescimento. Para avaliar a toxicidade de compostos contra células normais, as células das
linhagens 3T3 foram testadas. Os dados mostraram que os extratos de resíduos de melão têm
baixa toxicidade para estas células. Figura 38. A inibição da proliferação alcançou uma faixa
abaixo de 30% para todas as concentrações avaliadas.
Figura 38. Efeito de extratos de resíduos de melão na inibição da proliferação celular de
linhagem celular normal 3T3, mensurada por meio do teste MTT. Proliferação celular foi
avaliada na presença de extratos de resíduos de melão em diferentes concentrações por 24 horas.
Letras minúsculas indicam diferença significativa entre as diferentes concentrações de um
mesmo extrato. Letras maiúsculas indicam diferença significativa entre os diferentes extratos na
mesma concentração. EAC: Extrato aquoso da casca; EEC: Extrato hidroetanólico da casca;
EMC: Extrato hidrometanólico da casca; EAS: Extrato aquoso da semente; EES: Extrato
hidroetanólico da semente; EMS: Extrato hidrometanólico da semente.
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O câncer do colo do útero é uma das doenças ginecológicas malignas mais comuns. Os
tipos patológicos de câncer cervical são compostos principalmente de carcinoma de células
escamosas (80-85%), adenocarcinoma (15-20%) e carcinoma adenosquamous (3-5%) (ZHANG
et al., 2015). Efeito dos extratos de resíduos de melão sobre a linhagem de carcinoma cervical
está apresentado na figura 39.
Figura 39. Efeito de extratos de resíduos de melão na inibição da proliferação celular de
linhagem celular tumoral SiHa, mensurada por meio do teste MTT. Proliferação celular foi
avaliada na presença de extratos de resíduos de melão em diferentes concentrações por 24 horas.
Letras minúsculas indicam diferença significativa entre as diferentes concentrações de um
mesmo extrato. Letras maiúsculas indicam diferença significativa entre os diferentes extratos na
mesma concentração. EAC: Extrato aquoso da casca; EEC: Extrato hidroetanólico da casca;
EMC: Extrato hidrometanólico da casca; EAS: Extrato aquoso da semente; EES: Extrato
hidroetanólico da semente; EMS: Extrato hidrometanólico da semente.
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A atividade de inibição das células SiHa foi evidenciada para todos os extratos da
semente, na concentração 1,0 mg/mL, com atividade acima de 80% para o extrato aquoso, 75%
para o extrato hidro-etanólico e 72% para o hidrometanólico. Ao contrário, para os extratos da
casca de melão, foram detectadas atividades de inibição celular apenas para o extrato
hidroetanólico na concentração 1,0 mg/mL, com 65% de inibição. A inibição da proliferação
celular tumoral ocorreu na presença de várias concentrações dos extratos. Na presença do extrato
hidroetanólico na casca, extrato aquoso da semente, a inibição celular foi ativa em dose
dependente para linhagens de tumor cervical SiHa (Figura 39).
Para linhagem SiHa, o extrato aquoso da casca mostrou discreta inibição da proliferação
celular em todas as concentrações, inibindo a proliferação em ao menos 50%. Extratos
hidretanólicos de casca de melão diferiram significativamente dos outros extratos e mostraram
atividade antiproliferativa mais ativa contra células tumorais do tumor cervical SiHa em alta
concentração (0,5 a 1,0 mg/mL) com percentual de inibição em torno de 55-60%,
respectivamente (p<0.05). Os resultados para os extratos de semente foram estatisticamente
superiores do que os encontrados para casca. Isto é, mais ativo contra células tumorais com
inibição celular acima de 70% no extrato com solução metanólica também com dados
significativos nas concentrações de 0,5 e 1,0 mg/mL para semente de melão (p<0.05).
Com relação aos ensaios de citotoxicidade frente às linhagens tumorais HeLa, o extrato
aquoso da casca de melão apresentou atividade acima de 50% de inibição da proliferação celular,
nas concentrações 0,5 e 1,0 mg/mL. Enquanto que o extrato etanólico da casca demonstrou
atividade para todas as concentrações, especialmente na concentração de 0,25 mg/mL com
habilidade acima de 80%. Em contrapartida, para o extrato metanólico, somente a concentração
1,0 mg/mL demonstrou atividade acima de 50% de inibição proliferativa (Figura 40).
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Figura 40. Efeito de extratos de resíduos de melão na inibição da proliferação celular de
linhagem celular tumoral Hela, mensurada por meio do teste MTT. Proliferação celular foi
avaliada na presença de extratos de resíduos de melão em diferentes concentrações por 24 horas.
Letras minúsculas indicam diferença significativa entre as diferentes concentrações de um
mesmo extrato. Letras maiúsculas indicam diferença significativa entre os diferentes extratos na
mesma concentração. EAC: Extrato aquoso da casca; EEC: Extrato hidroetanólico da casca;
EMC: Extrato hidrometanólico da casca; EAS: Extrato aquoso da semente; EES: Extrato
hidroetanólico da semente; EMS: Extrato hidrometanólico da semente.
Para os extratos da semente de melão, destacou-se o hidrometanólico, o qual, em dose
dependente alcançou mais de 80% de inibição da proliferação celular das células HeLa quando
em concentração de 1,0 mg/mL. Seguido do extrato aquoso com inibição próxima a 80%. O
extrato aquoso da semente de melão mostrou diferença estatistica significativa para inibição em
todas as concentrações, diminuindo a proliferação celular em 60% (p<0.05). O extrato
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hidrometanólico mostrou atividade dose dependente contra células HeLa, com diferentes
percentuais de inibição, acima de 70%, para concentrações 0,5 e 1,0 mg/mL.
Casos estão sendo documentados associando elevados níveis de estresse oxidativo e ou
dano ao DNA em malignidades humanas. Estudo investigando câncer de colo de útero com
modelo experimental de células de tecido cervical de pacientes humanos foram detectados que os
níveis de 8-oxodG aumentaram significativamente (p<0,001) em DNA de baixo grau ou alto
grau de displasia, em comparação com o normal. O composto 8-oxo- 2’deoxiguanosina
(8oxodG) é um marcador molecular do câncer, induzido quando há dano ao DNA. Atua como
sinalizador do estresse oxidativo, sendo o maior produto de oxidação do DNA (ROMANO et al.,
2000).
Com relação às análises dos extratos de resíduo de melão contra o crescimento de tumor
de colon tipo HT-29, todos os extratos, tanto da casca quanto da semente de melão, e em todas as
concentrações analisadas apresentaram atividade abaixo de 50% contra estas células. Deste
modo, para este tipo de célula deve ser investigada uma maior concentração dos extratos,
visando uma possível atividade, uma vez que os dados para 0,25, 0,5 e 1,0 mg/mL apresentaram
respostas dose dependentes (Figura 41).
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Figura 41. Efeito de extratos de resíduos de melão na inibição da proliferação celular de
linhagem celular tumoral HT-29, mensurada por meio do teste MTT. Proliferação celular foi
avaliada na presença de extratos de resíduos de melão em diferentes concentrações por 24 horas.
Letras minúsculas indicam diferença significativa entre as diferentes concentrações de um
mesmo extrato. Letras maiúsculas indicam diferença significativa entre os diferentes extratos na
mesma concentração. EAC: Extrato aquoso da casca; EEC: Extrato hidroetanólico da casca;
EMC: Extrato hidrometanólico da casca; EAS: Extrato aquoso da semente; EES: Extrato
hidroetanólico da semente; EMS: Extrato hidrometanólico da semente.

Na literatura foram encontradas associações para câncer de cólon em tumores de câncer
colo retal em humanos. Houve significativo aumento dos níveis de 8oxodG no DNA do
adenocarcinoma comparado com o tecido não tumoral circundante (KONDO et al., 1997). Níveis
significativamente elevados de 8oxodG em DNA de linfócitos em pacientes com câncer de
cólon, em comparação ao controle, acompanhados por níveis reduzidos de vitaminas
antioxidantes foram verificados por Gackowski et al. (2002).
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Para testes com tumor renal humano tipo 786-0 após 24h, com exceção do extrato aquoso
da semente na concentração mais baixa 0,25 mg/mL, todos os extratos apresentaram atividades
superiores a 50% de inibição do crescimento celular desta linhagem, com destaque para a
concentração de 1,0 mg/mL, as quais apresentaram atividades variando de 50-70% de inibição.
Entretanto, não houve diferença estatística nos resultados apresentados para os diferentes
extratos estudados (p<0.05) (Figura 42).
Figura 42. Efeito de extratos de resíduos de melão na inibição da proliferação celular de
linhagem celular tumoral 786-0, mensurada por meio do teste MTT. Proliferação celular foi
avaliada na presença de extratos de resíduos de melão em diferentes concentrações por 24 horas.
Letras minúsculas indicam diferença significativa entre as diferentes concentrações de um
mesmo extrato. Letras maiúsculas indicam diferença significativa entre os diferentes extratos na
mesma concentração. EAC: Extrato aquoso da casca; EEC: Extrato hidroetanólico da casca;
EMC: Extrato hidrometanólico da casca; EAS: Extrato aquoso da semente; EES: Extrato
hidroetanólico da semente; EMS: Extrato hidrometanólico da semente.
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Pesquisas relacionadas atividade antitumoral e extratos de frutas têm sido evidenciadas.
Pesquisadores avaliaram a atividade antiproliferativa de extratos de limão, maçã, morango, uva,
banana e pêra. Além disso, foi encontrado que houve relativa inibição da atividade
antiproliferativa em HepG2, célula de câncer de fígado humana, de maneira dose dependente
com EC50 de 14,5 mg/mL (ISMAIL et al., 2010).
Crescimento de tumor aumenta inflamação e indica um alto estresse oxidativo
(MANTOVANI et al., 2008). Entre os danos de DNA, a quebra de fita dupla são as lesões mais
prejudiciais para uma célula. Falhas nos reparos destas lesões podem levar a instabilidade
genômica e câncer (SRIVASTAVAM e RAGHAVAN, 2015). Pesquisa de Nowsheen et al.
(2009) investigou tecidos tumorais e adjacentes de pacientes humanos com tumor renal e de
cólon e verificaram que elevadas lesões oxidativas no DNA com domínios de quebra de fita
dupla do DNA também são marcadores do câncer. Okamoto et al. (1994) avaliaram pacientes
com tumores renais e detectaram que o conteúdo de 8oxodG foi 54% mais elevado do que em
células de rim não tumoral, sugerindo que o DNA do carcinoma renal foi mais exposto às
espécies reativas de oxigênio do que um DNA de um rim normal.
Atividade antiproliferativa possivelmente está relacionada com a quantidade de
compostos fenólicos presentes nos extratos. Compostos fenólicos presentes nos extratos de
plantas vem recentemente sendo apontados como agentes antiproliferativos. Chon et al. (2009)
observaram que houve elevada correlação entre as quantidades de compostos fenólicos presentes
em extratos e análises antitumorais. Neste trabalho foi observado o efeito antiproliferativo dos
extratos de resíduos de melão em células tumorais, podendo-se deduzir que alguns mecanismos
de morte celular para algumas células foram ativadas.
Fitoquímicos têm sido demonstrados por inibir a proliferação de linhagens celulares de
diferentes tumores tais como HT-29 (célula de cancer de cólon), MCF-7 (célula de cancer de
mama) e HepG2 (célula de cancer de fígado). A ação antitumoral de antioxidantes parece exibir
diferentes mecanismos e respostas específicas de cada célula, mas geralmente estes irão reduzir o
número de radicais livres, os quais podem iniciar o desenvolvimento de um tumor (EMA et al.,
2013; TUTINO et al., 2012).
Dados importantes na literatura associam a atividade do cobre como cofator para diversas
enzimas, tais como a citocromo C oxidase, ascorbato oxidase e superóxido dismutase, as quais
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estão todas envolvidas em mecanismos celulares redox. Em adição, o cobre é utilizado como
transportador de elétrons em sistemas biológicos. Pacientes com câncer de mama, útero, ovário,
pulmão, próstata, estômago e leucemia exibiram altas concentrações de cobre, tanto em níveis
séricos como nos tecidos (GUPTE e MUMPER, 2009). Cobre também está associado a doenças
como Alzheimer e Parkinson, diabetes e aterosclerose (JOMOVA e VALKO, 2011). Uma eficaz
quelação de cobre é a forma de antioxidação mais adequada e eficiente no tratamento da
carcinogenicidade induzida pelo cobre, e também doenças neurodegenerativas e crônicas.
Similar ao cobre a geração de ERO via reação de Fenton é o mais importante mecanismo
de toxicidade mediado pelo ferro. O Fe2+ presente nas células catalisa a produção de radical
hidroxila, altamente tóxica via Fenton, a partir da produção de peróxido de hidrogênio
principalmente pela dismutação da superóxido dismutase. Uma ineficiente quelação de ferro
pode resultar na formação de radicais livres tóxicos. Recente investigação tem buscado o
desenvolvimento de novos quelantes de ferro, onde o di-2-piridilcetone tiosemicarbazone e 2benzoilpiridina foram encontrados como potenciais quelantes para aplicação em tratamentos
contra o câncer (SHARPE et al., 2011). Estes resultados sugerem que o excesso de ferro pode ser
controlado eficientemente pelo tratamento com quelantes específicos de origem naturais, como
os extratos de casca e semente de melão.
Os resultados deste estudo indicaram que cascas e sementes de melão em diferentes
solventes de extração tiveram diversas capacidades de atuação contra diferentes linhagens
celulares tumorais, e potencial antioxidante in vitro, isto demonstra que estes resíduos podem
atuar como promissores agentes antitumorais e além de serem uma importante fonte dietética de
fibras para promoção da saúde em geral e possível prevenção de doenças como o câncer.
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5. CONCLUSÕES
Casca e sementes de melão (Cucumis melo L. var. reticulatus) exibiram propriedades
tecnológicas, funcionais e nutricionais importantes no desenvolvimento de novos produtos e
podem atuar contra os processos de oxidação em organismos vivos e em alimentos.
Esta pesquisa revelou que a farinha de semente de melão tem potencial prebiótico por
apresentar efeito bifidogênico e o líquido metabólico contendo farinha de semente de melão e
Bifidobacterium lactis exibiu tolerância aos sais biliares. Além disto, as farinhas de casca e
semente de melão apresentaram potencial como substrato na síntese de enzimas celulolíticas em
fermentação semi-sólida com o Aspergillus oryzae.
Os resultados deste estudo contribuirão para área de alimentos funcionais, uma vez que
propiciaram achados quanto às potencialidades antioxidantes e antiproliferativas em células
tumorais. Os resultados sugerem que os extratos de resíduos de melão são potenciais alvos para
serem utilizados futuramente em pesquisas in vivo e desenvolvimento de nutracêuticos.
Perspectivas para pesquisas futuras visam uma possível avaliação de marcadores de morte
celular em células tumorais expostas aos extratos de resíduos de melão utilizando a abordagem
de citometria de fluxo. Outra proposta seria a avaliação de compostos bioativos com atividade
antinutricional, tais como, inibidores de tripsina e α-amilase, presença de nitratos e oxalatos,
além de investigar atividade antimicrobiana da casca de melão. A realização de experimentos
visando a produção de fruto-oligossacarídeos a partir de resíduos de melão, por meio de reação
de transglicosilação em fermentação semi-sólida, está prevista para execução por meio do
projeto do CNPq-Redes (407684/213-1), já em andamento.
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ABSTRACT
Extracts of melon residues were prepared and their antioxidants and antiproliferative activities were
evaluated. Total phenolic compounds were found to hydroethanolic, hydromethanolic and aqueous
extracts, especially for melon peel (1.016 mg in gallic acid equivalent 100g-1). By means of the
phytochemical analysis in thin layer chromatography, it was possible to verify the presence of compounds
with structures terpenes and saponins. Flavonoids total content were found especially for melon peel
aqueous extract 262 g of catechin equivalent 100g-1. The concentrations of carotenoids in melon peel
and seed residues were 96 and 9.59 g total carotenoids g-1, respectively. Tannins were found in highest
quantities in melon peel extract (309 g of catechin equivalent in 100g-1). For total antioxidant capacity,
expressed as ascorbic acid equivalent, the hydroethanolic and hydromethanolic extracts for peels and
hydromethanolic for seed showed, respectively, 89 mg g-1, 74mg g-1 and 83mg g-1. Different extracts of
melon showed chelating activity of the iron and copper ions in different concentrations, especially melon
peel aqueous extract, reaching values of 61% for iron chelating and 84% for copper. The hydroethanolic
extract of melon peel showed significant ability to hydroxyl radicals scavenging (68%), one of the more
reactive radicals. To antiproliferative potential in human cancer cell lines, such as kidney carcinoma,
colorectal carcinoma, cervical adenocarcinoma and carcinoma, were investigated by MTT assay. The
proliferation was inhibited by 20%–85% at extracts concentrations of 0.1–1.0 mg mL-1 to all cancer cell
lines. The results suggest that melon residues extracts display a high antioxidant activity in in vitro assays
and have been effective biological activity against the growth of human tumor cells.
Key words: Melon residues; Antioxidant activity; Cancer cells; Free radical scavenging activity; Metal
chelator; cytotoxicity.
INTRODUCTION
Natural antioxidants, particularly present in fruits and vegetables, highlighted to their residues,
have shown increased interest among consumers and the scientific community. It happens especially in
the current nutritional and epidemiological context and evidence of the significant increase in the
occurrence of chronic diseases, such as cancer. Despite exhibiting excellent nutritional composition and
functional characteristics, food residues are often squandered [1].
Melon (Cucumis melo L.) is one of most consumed and exported fresh fruit worldwide and its
residue, peel and seed, is commonly discarded. Plant-derived compounds have been identified for
prevention and treatment of cancer, such as resveratrol, lycopene and astaxanthin and phenolics acids
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[2,3]. Studies suggested that antioxidant from fruits and their residues can reduce the risk of cancer and
related mortality, and associated with consuming food rich in polyphenols may conduce to the a lower
incidence of cancers. Besides, it has been carried out to explore antioxidant potential and functional
properties from various natural sources, mainly to replace the use of health hazard synthetic antioxidants
in food products [4].
Investigation of in vitro antioxidant potential of plant extracts can be accomplished through a
series of chemical and biochemical tests, promoting the discovery of new bioactive ingredients. These
tests are important tools for screening of synthetic and natural bioactive compound as well as they can be
employed in chemistry, food and pharmaceutical industries [5].
Phenylpropanoid derivatives are an important group of low molecular weight phenolic, having
hydroxycinnamic acid as the main example (ρ-coumaric, caffeic, ferulic and sinapic). They are usually
linked to cell wall polysaccharides, mainly hemicellulose and lignin units [6]. Flavonoids are part of a
group of phenolic widely distributed in nature and its presence in vegetables may be related to defense
functions and attract pollinators, flavoring effects, bactericidal, fungicidal, astringent and antiinflammatory [7] and the tannins as well as are also sources of phosphorus and antioxidants.
The use of antioxidants as ingredients in food products as preservatives to extend the shelf life
and maintain quality as natural pigment and antioxidants properties, is an effective alternative and widely
used in the current days aiming more healthy and functional foods.
MATERIAL AND METHODS
Cell culture and Chemicals
Ethanol, methanol, sulfuric acid, potassium ferricyanide, ferrous sulfate (II), Aluminium chloride
were obtained from Merck (Darmstadt, Germany). Diphenylpicryl hydrazine (DPPH), Cathechin, 3-(4,5dimethylthiazol-2-yl)-2-5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) was purchased from Sigma Chemical (St.
Louis, MO, USA). Sodium chloride was purchased from Sigma Chemical (St. Louis, MO, USA). HeLa
cells (ATCC® CCL-2), SiHa cells ATCC® (HTB-35), 786-0 (ATCC® CRL-1932, HT29 (ATCC® HTB38) and Embryo fibroblast 3T3 (ATCC® CCL-164) were provided by Dr. Hugo Oliveira Rocha,
Department of Biochemistry, UFRN, Brazil. Cell culture medium components (Dulbecco’s Modified
Eagle Medium-DMEM) and trypsin were obtained from Cultilab (Campinas, SP, Brazil). Sodium
bicarbonate, sodium pyruvate and phosphate buffered saline (PBS) were purchased from Invitrogen
Corporation (Burlington, ON, Canada). All other solvents and chemicals were of analytical grade.
Obtaining extracts
In order to analyze antioxidant capacity and anticancer properties different extracts were prepared
from peel and seed of melon (Cucumis melo L. reticulatus group). Initially, 3.0 g of each sample were
weighed in Erlenmeyer flasks and 50 mL of distilled water was added, followed by agitation in a shaker
at 130 rpm for 60 minutes at 22 ºC (± 2ºC). The material was vacuum filtered using filter paper and
submitted a sequencial extraction with water, hydro-methanolic solution (30:70 v/v) and hydro-ethanolic
solution (30:70 v/v). The filtrates obtained were evaporated on rotaevaporator and lyophilized.
Total phenolic compounds analysis

The dosage of total phenolics was performed by the method of Folin-Ciocalteu [30].
Readings were taken at 760 nm and total phenolics were reported in mg of Gallic Acid
Equivalents (GAE) per 100 g of sample.
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Total flavonoid assay and total tannins
The flavonoid content was determined according to the method described by [31]. 0.5 mL of
extract aliquot (1 mg/mL) was mixed with 2 mL distilled water and subsequently with 0.15 mL of 5%
NaNO2 solution. After 6 min, 0.15 mL of 10% AlCl3 was added and the mixture was allowed to stand for
6 min, and then 2 mL of 4% NaOH solution was added to the mixture. Distilled water was immediately
added to bring the final volume to 5 mL, and then the mixture was thoroughly mixed and allowed to stand
for another 15 min. Absorbance of the mixture was determined at 510 nm against the water blank.
Catechin was used as the standard compound for the quantification of total flavonoids and the results
were expressed as catechin equivalents (CE).
To the determination of tannins were tested the hydromethanolic extracts of melon peel and seed
and was performed using the vanillin method. In this assay both the leucoanthocyanidins (catechins) as
the protoantocianidinas (condensed tannins) reacted with vanillin in the presence of HCl to produce a red
condensed product, detected by spectrophotometer [32].
Total carotenoids
The determination of carotenoids and chlorophyll (a and b) was carried out using the method by
[33]. 100 mg of each sample was with 3 mL acetone/Tris-HCl (0.2M, pH 7.8, 80:20, v/v) solution. All
procedures were conducted in a low temperature (10º C) and were protected from light. The samples were
then centrifuged at 5000 rpm g for 5 min and the supernatant was immediately used for the determination
of pigments, using a UV spectrophotometer. Total chlorophyll was obtained by the sum of chlorophyll a
and b. The absorbance values were converted into µg total carotenoids/g based on the formula:
Chlorophyll a (mg / L) = 12.25 x A663 - 2.79 x A647
Chlorophyll b (mg / L) = 21.50 x A647 - 5.10 x A663
Carotenoids (mg / L) = (1000 x A470 - 1.82 x Chloro a - Chlorophyll b x 85.02) / 198
Phytochemical Analysis by Thin Layer Chromatography (TLC)
Qualitative analysis was performed using the TLC with adsorbent aluminum and chromatography
plates with silica gel 60. As mobile phase were selected: ethyl acetate (EtOAc): Formic acid: Water:
MeOH (9.4:0.5:0.8:0.4 v/v/v/v). After the chromatographic development the TLC was analyzed under
UV light at a wavelength of 254 nm. The TLC analysis was performed using as standard authentic
samples of stigmast and β-sitosterin (Sigma-Aldrich) and vanillin sulfuric as universal revealing.
In vitro Antioxidant activity
Determination of Total Antioxidant Capacity
This assay is based on the reduction of Mo (VI) to Mo (V) by melon residue extracts and
subsequent formation of a green phosphate/Mo(V) complex at acidic pH levels. Tubes containing melon
waste extracts and reagent solution (0.6 M sulfuric acid, 28 mM sodium phosphate and 4 mM ammonium
molybdate) were incubated at 95 °C for 90 min. After the mixture had cooled to room temperature, the
absorbance of each solution was measured at 695 nm. Total antioxidant capacity was expressed as
ascorbic acid equivalent [34].
Hydroxyl Radical Scavenging Activity
The scavenging activity of melon residue extracts against the hydroxyl radical was investigated
using Fenton’s reaction (Fe2 + H2O2→Fe3+ OH− + OH˙). These results were expressed as the inhibition
rate. Hydroxyl radicals were generated using 3 mL sodium phosphate buffer (150 mM, pH 7.4), which
contained 10 mM FeSO4·7H2O, 10 mM EDTA, 2 mM sodium salicylate, 30% H2O2 (200 mL) and
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varying extracts concentrations. In the control, sodium phosphate buffer replaced H2O2. The solutions
were incubated at 37 °C for 1 h, and the presence of the hydroxyl radical was detected by monitoring
absorbance at 510 nm. Gallic acid was used as the positive control [35].
Ferrous Ion (Fe(II)) and copper Chelating Activity
The ferrous ion chelating ability of samples was investigated using melon residue extracts at
different concentrations were applied with the reaction mixture, which contained FeCl2 (0.05 mL, 2 mM)
and ferrozine (0.2 mL, 5 mM). The mixture was shaken and incubated for 10 min at room temperature,
and the absorbance of the mixture was measured at 562 nm against a blank. EDTA was used as the
positive control [36-38].
Power Reducing
The reducing power of the samples was quantified as described previously. Briefly, 4 mL of
reaction mixture, containing different sample concentration in phosphate buffer (0.2 M, pH 6.6), was
incubated with potassium ferricyanide (1% w/v) at 50 ºC for 20 min. The reaction was stopped by TCA
solution (10% w/v). The solution was then mixed with distilled water and ferric chloride (0.1% w/v)
solution and the absorbance was measured at 700 nm. The result was expressed as a percentage of the
activity shown by 0.2 mg/mL of Vitamin C.
Antiproliferative activity
The antiproliferative activity of extracts of melon peel and seeds was investigated with four tumor
cells line: HeLa and SiHa (human tumor cells cervix), 786-0 (kidney carcinoma), HT-29 (colon
carcinoma), and normal cell 3T3 (mouse fibroblasts), for 24 h using colorimetric method, measured
indirectly by enzymatic reduction of 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl) -2,5 diphenyltetrazolium bromide
(MTT) to formazona crystals [39].
To determine the cytotoxicity by MTT assay, cells were seeded into 96-well plates at a density of
5x103 cells/well and allowed to attach overnight in 300 μL medium Fetal Bovine Serum (FBS) free
incubated at 37 C, 5% CO2. The medium was then removed and 300 μL of medium and FBS was added,
followed by melon extracts at a final concentration of 0.1; 0.25; 0.5; and 1.0 mg/mL. Cells growing under
these conditions for 24 h, 48 h and 72 h at 37 C at 5% CO2. After incubation, traces of melon extracts
were removed by washing the cells twice with 200 μL of Phosphate-buffered saline (PBS) and applying
100 μL of fresh medium and 10 μL of MTT (5mg/mL) dissolved in PBS to determine the effects of the
melon residue extracts on cell proliferation. Cells were then incubated for 4 h at 37 C, 5% CO2. To
solubilize the product of MTT cleavage, 100 μL of isopropanol containing 0.04 N HCl was added to each
well and thoroughly mixed using a multichannel pipettor.
Quantification of absorbance was performed in 96 wells plate reader at a wave length of 570 nm
using a Multiskan Ascent Microplate Reader (Thermo Labsystems, Franklin, MA, USA). The percent
inhibition of cell proliferation was calculated as follows: % cell proliferation = Abs. 570 nm Control −
Abs. 570 nm sample / Abs. 570 nm Control x 100
Statistical Analysis
Results were expressed as mean and standard deviation. Analysis of variance (ANOVA) and
means testing were performed at a 95% confidence interval (p<0.05) using Statistica software version 7.0.
The graphics were performed using Origin version 8.0. The Pearson product-moment correlation was also
used to determine the relation between antioxidant activity and total phenolic compounds. All
experiments were repeated three times.
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RESULTS AND DISCUSSION
Phytochemical analysis, total phenolics, total flavonoids and tannins
The phytochemical profile was performed using chemical reactions and identification analysis by
chromatography on thin layer. The phytochemical analysis promotes relevant additional information and
the presence of secondary metabolites in plants, so that it can achieve the isolation of active principles.
An important parameter to be considered is the retention factor (Rf), which is the ratio of distance
traveled by the substance of interest and the distance traveled by mobile phase [8]. The hydromethanolic
and hydroethanolic seed extracts had a diversity of compounds, about 6 bands. Bands in yellow were
detected in ethanol and methanolic extracts of the peel, being characteristic of saponins (Rf 0.76). It can
also be seen the presence of brownish staining bands suggesting the presence of phenolic compounds
(Figure 1).
The observation of dark spots under UV light at 254 ηm indicates the presence of chromophore
substances. As shown in Figure 1, it appears that all fractions showed blue-violet color bands, suggesting
the presence of terpenes. The presence of bands in purple, brown and yellow were observed, suggesting
the presence of terpenes and saponins, respectively. Terpenes also known as terpenoids, flavonoids are
phenolic group of non great structural and functional variety [9].
Phytochemicals represent great physiological and morphological importance to plants, performing
structural role with protective functions against pathogens and predators and ensure reproduction through
resistance acquired by the fruit. These molecules, including phenol compounds are synthesized by the
secondary metabolism maintenance and response mechanisms offensive conditions as ultraviolet radiation
absorbing heavy metals, temperature, and acidity, among others [10]. In addition, evidence suggests their
use in food, especially by eating fruits and vegetables, since they have antioxidant properties [11],
antithrombotic, anti-inflammatory, antiallergic, cardioprotective, antitumor actions [12] and antimicrobial
[13].
The results for the evaluation of total phenolic compounds, total flavonoids and tannins are shown
in Table 1. The solvent used for the extraction of phenolic compounds from melon residues were water,
methanol and water (70:30 v / v) ethanol and water (70:30 v / v). It is noteworthy that all solvents were
effective in extracting the bioactive, highlighting the hydromethanol solution, which showed high
solubility for the phenolic. One first sequential extraction was followed by extraction with water,
followed by hydromethanol solution and finally hydroethanol solution being quantized 1.106.88 mg of
gallic acid equivalents per 100 g of melon peel flour, and 256.57 mg gallic acid equivalents per 100 g
melon seed flour.
For total phenolics compounds, the hydromethanolic peel extract showed a higher content of
bioactive statistically differing from all other extracts (p<0.05). The aqueous ethanolic extracts, although
statistical difference (p<0.05), extracted lesser amount of total phenolics. All extraction conditions used
(type of solvent, time and temperature) the seed extracts showed phenolic content lower than the peel
extracts.
The solubility of these antioxidants in a specific solvent is a peculiar feature of phytochemicals in
the food matrix, which explains the lack of a universal procedure for measuring antioxidant capacity and
phenolic content. The mechanism for sequential extraction in food, using different extractors are
commonly used, aiming efficiency in the bioactive affinity and improves its bioavailability [14, 15]. The
use of water in the extraction of solvent mixtures is important since it helps to break the complex of solute
matrix due to its high polarity, thus allowing a greater recovery of the solute from the substrate [16]. The
type of solvent and polarity may affect the transfer of an electron and transfer of a hydrogen atom, which
are key aspects in the measurement of antioxidant capacity [17].
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In this study, contents of total phenolics of melon residues were influenced by the type of solvent.
The total phenolic compounds in melon peel extracts ranged from 110.7 mg GAE / 100g of dry residue to
703.14 mg GAE / 100g and the seed extracts ranged from 69.77 mg GAE / 100g dry to 111.65 mg GAE /
100g of dry matter. The concentration of total phenolics, subsequently the sequential extraction in the
peel extracts, was 4.3 times higher than the seed extracts. It is possible that pigments contained in the peel
and tannins as well as the presence of total flavonoids contributed to the high polyphenol content.
Values similar to phenolics found in this study were reported by [18] they have investigated the
phenolic content in different types of waste fruit with methanolic extracts and found values 17.9 mg GAE
/ g for lychee seed, 24.6 mg GAE / g for lychee peel, 37.4 mg GAE / g for grape seed and 3.8 mg GAE / g
to banana peel. The results for the content of total phenolics in the total extraction of the melon peel and
seed were higher than the findings of [19] which determined the content of bioactive in orange peel in the
methanolic extract, concluded that these extracts showed 66.9 mg GAE / 100 g of dry peel.
The concentrations of carotenoids in melon peel and melon seed residues, in this study were 96
and 9.59 g total carotenoids / g, respectively. In the present study, chlorophyll and carotenoid levels
possibly decreased after drying, especially in the melon peel that it was observed loss of green color after
this processing. It is known that at room temperature, chlorophylls (a and b) are stable, but when
temperatures above 50°C are used, chlorophyll levels can be affected. The decreased levels of chlorophyll
following heat treatment are due to the conversion of chlorophyll to pheophytin, which is attributable to a
change in pH during thermal processing [20].
In this study, residues in their fresh form as the flour obtained after drying, was stored under
freezing temperature, in plastic containers, but without vacuum lock, which probably contributed to the
decrease in the carotenoid content. The exclusion of oxygen, light protection, as well as decreasing
temperatures decreases the decomposition of carotenoid during storage [21].
The results showed a high content of total phenolics, total flavonoids, tannins and carotenoids in
the extracts, this is mainly also due the matrix is a plant biomass based on three macromolecules lignin,
hemicellulose and cellulose. It is noteworthy that the lignin is rich in polyphenols and aromatic groups,
contributing significantly to the content of aromatic rings and hydroxyl radicals, with one notable
phytochemical source for obtaining phenolic compounds.
Antioxidant activity
To verify antioxidant properties analyzes were performed involving various types of chain
reactions: initiation, propagation and termination. In this study, we used different methods to assess the
effect of melon residue extracts the initiation (Total Antioxidant Capacity (TAC), reducing power),
spread (metal chelating) and termination (sequestration of hydroxyl radicals, superoxide, DPPH) and
ORAC test.
All extracts obtained from melon residues exhibited TAC activity expressed as ascorbic acid
equivalents. The presence of antioxidant activity in this assay indicates that extracts interacted with
electron donating systems, to minimize the attack of free radicals. In assessing the total antioxidant
capacity, ethanol extract of melon peel flour showed increased activity (88.71 mg / g AAE), followed by
its methanol extract (74.48mg / g AAE). To peel ethanolic and methanolic extracts was not seen
difference. For the seed was no statistically significant difference for the methanol extract in the TAC
assay, which showed higher antioxidant capacity than other extracts, with equivalent of 82.98 mg / g
AAE. All aqueous extracts had low activity, reaching 34.71mg / g AAE for the aqueous extract of seed
and 40 mg / g AAE to the aqueous extract of the peel. (Figure 2).
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A Pearson coefficient linear correlation was determined to evaluate possible correlations between
phenolic compounds and TAC assays. The correlation tests showed high and positive coefficient
indicating a strong correlation between these phytochemicals and antioxidant activity. The Pearson
correlation for hydroethanolic extracts of peel and seed resulted in value coefficient of r = 0.823 and r =
881 respectively.
In the case of reducing power, it is known that high reducing activity at low concentrations
indicates antioxidant potential. Study has reported that the reducing power of bioactive compounds was
associated with antioxidant activity, since it is related to the ability to transfer electrons that compound
[22] (data not shown) Seed methanolic extract showed both skills to total antioxidant capacity and likely
reducing activity suggesting that a substrate to reduce or inhibit the initial phase of the oxidation process.
All extracts exhibited potential for chelating of metals copper and iron, demonstrating their
performance in the propagation phase. The different extracts of melon peel showed antioxidant activity by
chelating of ions iron in different concentrations (0.5 to 2.5 mg / mL) reaching values of 61% for the
aqueous extract, followed by 49% and 46% for hydroethanolic and hydromethanolic extracts,
respectively.
Metals such as copper (Cu), iron (Fe), selenium (Se) and zinc (Zn) are essential to living
organisms in very small amounts, excessive and chronic exposure leads to many detrimental effects on
tissues and organs, eventually resulting in carcinogenesis. The molecular mechanisms by which act
metals are not completely understood, it is known that have the potential to generate reactive oxygen
species and thus alter the redox status of cells and is considered the most important mechanism involved
in carcinogenesis induced by metals. The ROS production induced by metals has been implicated in the
initiation of cellular damage and the stimulation of inflammatory processes which can lead to cancer
development [23].
The phenolic ability in in vivo metals chelation is still uncertain, but the uses of phenolics have
been suggested for the treatment of diseases related to overload metals such as hemochromatosis (iron
overload) and Wilson's disease (copper overload). In assessing the chelation of iron ions, the aqueous
extracts of melon peel presented in concentrations 1.5 and 2.0 mg / mL, chelation ability of the iron ion of
54% and 61%, respectively. Aqueous extracts of seed at concentrations of 1.0, 1.5 and 2.0 mg / mL,
showed activity chelating iron ions to 60%, 61% and 65%, respectively. The hydroethanolic and
hydromethanolic extracts of peel had chelation capacity less than 50%, and at higher concentrations play
49% and 45%, respectively. The hydromethanolic and hydroethanolic extracts for seed showed no
significant chelation activity, with values below 10% (Figure 3).
In the evaluation of copper chelation, all of melon peel extracts showed copper-chelator activity
of above 50%. The aqueous extract showed not dose-dependent ability, with increased activity at a
concentration of 0.25 mg / mL (84.25%). For hydroethanolic and hydromethanolic extracts the highest
activities were found at concentrations of 1.0 and 1.5 mg / mL (Figure 4). For melon seed extracts, the
hydromethanolic stood with chelating activity of copper ions from the concentration 0.25 mg / mL, with a
characteristic dose-dependent, reaching chelation values of 83.43% at the highest concentration (2, 0 mg /
mL). In contrast, the seed aqueous extract did not show satisfactory ability to chelate copper metal, with
maximum activity of 29.5% in the concentration 0.1 mg / mL. These findings are important to improve
exogenous antioxidant mainly obtained from diet to inhibit or reduce the effects of reactive oxygen
species [24].
Very interesting data were found in this study concerning by the hydroxyl radical scavenging
ability, extremely reactive radical. Melon peel methanolic and ethanolic extracts showed sequestering
activity of the hydroxyl radical in dose concentration dependent. The ethanol extract showed high
sequestering activity with 50.56% in the concentration 1.0 mg / mL and 67.69% at 2.0 mg / mL.
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However, the methanol extract had low activity of 5.09% and 7.04% at 0.5 mg / ml and 1.5 mg / mL,
respectively. Similarly, the aqueous extract showed low activity, and only in the concentration 0.5 mg /
mL reached sequestering ability of the hydroxyl radical of 3.52%. In all extracts for melon seed flour
activities were not detected for the elimination of the hydroxyl radical. For the test sequestration of the
hydroxyl radical, gallic acid showed 28% sequestration effect at 0.5 mg / mL and 95% concentration 1.0
mg / mL (data not shown).
Table 2 shows a high antioxidant capacity to hydromethanolic and ethanolic extracts of melon
peel for DPPH test, a relatively stable radical due to displacement of a free electron in its entire molecule,
with no dimerization as It occurs with most free radicals. The decrease in absorbance of DPPH in the
presence of fruit waste, 30 minute reaction was also verified by (18) which found DPPH sequestration
percentages for lychee seed (80%), grape seed (77%), lychee peel (71%), banana peel (43%) and BHT
(83%). Regarding the oxygen reactive antioxidant capacity for the antioxidant scavenging activity against
the peroxyl radical induced by 2,2'-azobis-2-amidinopropane dihidroclorídico (AAPH) at 37 ° C caused
by fluorescent test with fluorescein, the loss of fluorescence is an indicator of the extent of decomposition
of the peroxyl radical. The free radical scavenging/oxygen radical absorbance capacity of a compound
may serve as a significant indicator of its potential antioxidant activity [25]. In this study, it was found
that the extracts possessed free radical scavenging capabilities; however, the seed aqueous extract
exhibited low fluorescein decay (table 2).
Antiproliferative activity
Numerous studies have demonstrated the relation between the antioxidant activity and
antiproliferative activities of plant compounds [23]. Strategies to chemoprevention of cancer using natural
foods, mainly plant residues, are regarded as one of the most visible fields for cancer control [2]. To
evaluate the antiproliferative potential of melon seed and peel extracts was chosen the following human
tumor cell lines: SiHa, HeLa, HT29 and 786-0 which show the inhibition of cell proliferation occurred in
the presence of various concentrations of the extracts by MTT assay. This system, based on the reduction
of the tetrazolium derivatives in living cells by mitochondrial dehydrogenases, allows the estimation of
the activity of metabolically active cells. This assay accomplishes the assessment of cell viability and
survival (cell counting) and of the proliferation of cells (cell culture assays), an indicator of mammalian
cell survival and growth.
To evaluate the toxicity of compounds against normal cells were used the cell lines 3t3. The data
showed that the melon peel and seed extracts had low toxicity to those cells. Inhibition of the proliferation
reached a maximum range of 25% at 1.0 mg/mL in 24h (data not shown). The SiHa cells inhibition
activity was observed for all seed extracts at a concentration 1.0 mg / mL with activity above 80% in
aqueous extracts, 75% for the hydro-ethanolic extract and 72% for hydromethanolic. In contrast to the
extracts of melon peel, cell inhibition activities were detected only for the hydroethanolic extract in the
concentration 1.0 mg / mL with 65% inhibition. Inhibition of tumor cell proliferation has occurred in the
presence of various concentrations of the extracts. In the presence of hydroethanolic extract the peel,
aqueous extract of seed, cell inhibition was active in a dose dependent for cervical tumor cell lines SiHa
(Figure 5).
For SiHa line, the aqueous extract of the peel showed slight inhibition of cell proliferation at all
concentrations of the extracts inhibited proliferation by at least 50%. Melon peel hydroethanolic extracts
were significantly different from other extracts showed more active antiproliferative activity against SiHa
cervical tumor cells in high concentration (0.5 to 1.0 mg / mL) with inhibition percentage of around 5560% respectively (p<0.05). Results for seed extracts were statistically higher than those found for the
peel. This is more active against tumor cells with cellular inhibition above 70% in the extract with
methanol solution also with significant data on the concentrations of 0.5 and 1.0 mg / mL for melon seed
(p<0.05).
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Regarding to cytotoxicity assays for human cervical adenocarcinoma HeLa cells, aqueous extract
of melon peel showed activity greater than 50% inhibition of cell proliferation at concentrations of 0.5
and 1.0 mg / mL. While the hydroethanolic extract of the peel showed activity to all the concentrations,
particularly at a concentration of 0.25 mg / mL with capacity above 80%. However, for the methanolic
extract, only in the concentration 1.0 mg / mL showed activity greater than 50% inhibition of
proliferation. Figure 6.
It was highlighted the melon seed hydromethanolic extracts, which in dose-dependent reached
more than 80% inhibition of cell proliferation of HeLa cells until a concentration of 1.0 mg / mL.
Followed of the aqueous extract with 80% of inhibition. The aqueous extract of melon seed showed
significant statistical difference for inhibition at all concentrations, reducing cell proliferation by 60% (p
<0.05). The hydromethanolic extract showed dose dependent activity against HeLa cells, with different
percentages of inhibition above 70% at concentrations 0.5 and 1.0 mg / mL.
Antitumor biological activity exerted by melon residues can be explained by the presence of
phenolic content, such as flavonoids and tannins, and its high antioxidant capacity demonstrated in vitro
assays. Cases involving high levels of oxidative stress, or DNA damage in human malignancies have been
reported. Study investigating cervical cancer experimental model of cervical tissue cells from human
patients were detected that the levels of 8-oxodG increased significantly (p <0.001) in low-grade DNA or
high-grade dysplasia compared to normal. The 8-oxo compound 2'deoxiguanosina (8oxodG) is a cancer
molecular marker induced when there is damage to DNA. It acts as oxidative stress flag, the largest DNA
oxidation products [26].
Concerning to performance of the melon residue extracts against colon tumor growth type HT29,
all extracts, both melon peel and seed, and all concentrations tested exhibited activity less than 50% from
these cells. Thus, for this type of cell must be investigated possibly a higher concentration of the extracts,
aiming at an activity possible, since the data to be 0.25, 0.5 and 1.0 mg / ml showed dose-dependent
responses (Figure 7).
For tests with human renal tumor type 786-0 after 24 hours, with the exception of the aqueous
seed extract at the lowest concentration 0.25 mg / mL, all extracts showed activity greater than 50%
inhibition of cell growth of this line, particularly to the concentration of 1.0 mg / mL, which had activities
ranging from 50-80% inhibition. However, there was no statistical difference in the results presented for
the different studied extracts (p <0.05) (Figure 8).
Antiproliferative activity is possibly related to the amount of phenolic compounds present in the
extracts. Phenolic compounds from plant extracts have recently being appointed as antiproliferative
agents. A high correlation between the quantities of phenolic compounds present in extracts and
antitumor analysis was found by [27]. In this study we observed antiproliferative effect of melon residues
extracts in tumor cells, it may be deduced that some mechanisms of cell death for some cells were
activated.
Several antioxidant mechanisms from compounds present in melon peel and seed may be
associated with antiproliferative effects. It is noteworthy, several enzymes, such as cytochrome C oxidase,
ascorbate oxidase and superoxide dismutase, all of which are involved in cellular redox mechanisms.
Therefore, copper is used as the electron transport in biological systems. Patients with breast cancer,
cervical, ovarian, lung, prostate, stomach and leukemia showed high copper concentrations in both serum
and tissues [28]. An effective copper chelation is the form of oxidation most appropriate and effective in
the treatment of carcinogenicity induced by copper, and also neurodegenerative and chronic diseases.
Similar to cover the generation of ROS via Fenton reaction is the most important mechanism of
toxicity mediated by iron. The Fe2 + present in the cell catalyze the production of hydroxyl radicals via
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the Fenton highly toxic, based on the hydrogen peroxide production mainly by the dismutation of
superoxide dismutase. Inefficient iron chelation can result in the formation of toxic free radicals. Recent
research has sought to develop new iron chelators, where the di-2-piridilcetone tiosemicarbazone and 2benzoilpiridina were found as potential chelating agents for use in cancer treatments [29].
The results of this study indicated that melon peels and seeds in different solvent process
extraction have several capacities of action against different tumor cell lines, this shows that they could be
promising antitumor agents and may be an important dietary source for health promotion in general and
possible prevention of diseases such as cancer.
In the conclusions, we have shown that residues of Cucumis melo L. var. reticulatus, exhibited
properties that can promote antioxidative reactions and anticancer effects. The results of this study
contribute to the area of functional foods, since it provided finding for new potential to melon residues,
especially its role in cancer development. On the other hand, melon peel and seed extracts showed good
metal chelating ability that can be interpreted to be an antioxidative feature. Very promising results
regarding the in vitro antioxidative activity are fundamental to its application in the food industry, as well
as herbal medicines. Melon residues extracts possess higher content of total phenolic compounds. Peel
and seed extracts using different solvents displayed antioxidant activity in vitro assays and can be applied
in food technology and pharmacology and medicine studies. Besides to provide good technological
properties for the development of new products aimed at enriching processed food waste, extracts of
melon residues exhibited antiproliferative capacity against tumor cells such as human kidney, colon and
cervical cancers.
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Figure 1. Chromatography on thin layer of the melon seed (a) and peel (b) extracts with stigmasterol and
β-sitosterol standards. AcOET: MetOH 5:5:0.5. AcOET:Formic acid: water: MetOH 9.4:0.5:0.8:0.4.
Figure 2. In vitro Total Antioxidant Capacity (TAC) of melon peel and seed extracts. Results as Acid
Ascorbic Equivalent (AAE) mg/g. Each value is the mean ± SD of three determinations. Different letters
indicate significantly differences between different extracts at the same concentration.
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Figure 3. Antioxidant activity of melon peel and seed extracts by iron chelating effect. Each value is the
mean ± SD of three determinations. Distinct small letters indicates a significant difference between melon
residues extracts when compared at each concentration. Distinct upper letters indicates a significant
difference between melon residues extracts at the same concentration (p < 0.05).
Figure 4. Antioxidant activity of melon peel and seed extracts by copper chelating effect. Each value is
the mean ± SD of three determinations. Distinct small letters indicates a significant difference between
melon residues extracts when compared at each concentration. Distinct upper letters indicates a
significant difference between melon residues extracts at the same concentration (p < 0.05).
Figure 5. Effect of extracts of melon residues on the inhibition of cell proliferation of the SiHa cell line,
measured by MTT test. Cells proliferation was carry out in the presence of melon residues extracts in
different concentrations for 24 hours. Letters a,b,c,d indicate significantly differences between different
concentrations of the same sample. Letters A,B,C,D indicate significantly differences between different
extracts in the same concentration.
Figure 6. Effect of extracts of melon residues on the inhibition of cell proliferation of the HeLa cell line,
measured by MTT test. Cells proliferation was carry out in the presence of melon residues extracts in
different concentrations for 24 hours. Letters a,b,c,d indicate significantly differences between different
concentrations of the same sample. Letters A,B,C,D indicate significantly differences between different
extracts in the same concentration.
Figure 7. Effect of extracts of melon residues on the inhibition of cell proliferation of the HT29 cell line,
measured by MTT test. Cells proliferation was carry out in the presence of melon residues extracts in
different concentrations for 24 hours. Letters a,b,c,d indicate significantly differences between different
concentrations of the same sample. Letters A,B,C,D indicate significantly differences between different
extracts in the same concentration.
Figure 8. Effect of extracts of melon residues on the inhibition of cell proliferation of the 786-0 cell line,
measured by MTT test. Cells proliferation was carry out in the presence of melon residues extracts in
different concentrations for 24 hours. Letters a,b,c,d indicate significantly differences between different
concentrations of the same sample. Letters A,B,C,D indicate significantly differences between different
extracts in the same concentration.
Table 1. Quantification of total phenolics compounds, total flavonoids and tannins in melon peel and seed
extracts.
Table 2. In vitro DPPH activity scavenging and ORAC assay of melon peel and seed extracts.
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group) as a fermentative substrate
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ABSTRACT
In this study we have used melon (Cucumis melo L. var. reticulatus) residues (peel and seed
flours) to produce cellulases (CMCase and FPase) by Semi-Solid Fermentation (SSF) using Aspergillus
oryzae also we investigate the prebiotic effect in vitro using Bifidobacteium lactis in submerged
fermentation.Biomass was characterized in terms of dietetics fiber content, lipids, total protein, cellulose,
hemicelluloses, lignin and minerals. The latter using Energy-Dispersive X-ray Spectrometry (EDS). A 22
factorial design coupled to Response Surface Methodology (RSM) was used to investigate the influence
of drying time and temperature on moisture, water activity and yield of flours. A kinetic study was carried
out in BOD using three different cultivation medium (medium 1 containing only melon shells, medium 2
containing only melon seeds and medium 3 containing both seeds and shells at 50:50) the moisture was
kept at 60%, water activity was 0.9, pH was 5.5 cultivated during 24, 48, 72, 96, 120, 144 and 168 h
(seven days). The chemical and physicochemical of melon seed flour determined the compositions as
Cellulose 35%; Hemicellulose 7.9% and Total Lignin 2.4%. For the characterization of melon peel flour
the values were Cellulose 19%; Hemicellulose 9.2% and Total Lignin 5.4%. Results showed that both
seeds and peels have good nutritional value in terms of dietetics fiber content, showing a protein content
of 17.5% and 22.0% for peels and seeds, respectively. The highest lipids content (24.6%) was found in
the seeds compared to only 3.63% showed by the shells. EDS showed the presence of Al, K, Ca, Cr, Fe,
Zn, Mg and Se. The best activity for CMCase (1.045 U/g) in six days of fermentation, and FPase (0.190
U/g) was after 96 h cultivation. Melon seed flour demonstrated to be a good substrate to the growth of
bifidobacteria with 8h for fermentation (10 Log colony-forming units CFU/mL) and it was tolerant to the
action of bile salts to 8 hours of fermentation. Herein, we have added value for melon residues such as a
potential prebiotic ingredient and to produce cellulolytic enzymes.
Key words: melon waste; cellulases; Aspergillus oryzae ATCC 9362; prebiotic activity
1. Introduction
In recent years, world production of melon presented an increment of 55%, increasing from 20
million tons in a cultivated area of 1.1 million hectares in 1999 to 31 million tons in an area of 1.4 million
hectares in 2013. Brazil displays many merits in the fruit sector, particularly the last decade, in which the
fruit production was increased by 22.49%. The Brazilian Institute of Geography and Statistics (2011)
shows that in 2011 the harvest of fruits reached over 44 million tons. Despite this growing, a large
amount of fruits are wasted in (Fao, 2013).
Usually, the non-edible parts of the melon, peel and seeds, are completely discarded during
processing and habitual consumption, referring about 8 to 20 million tonnes per year globally. Therefore,
new aspects concerning the use of peel and seeds for the production of food additives, supplement with
high nutritional value or application for biotechnology in the production of enzymes and energy, has
attracted increased interest (Wang et al., 2016; Rezzadori, Benedetti and Amante, 2012).
The peel and melon seeds are agricultural crop residues, but also coming from the food
processing industry and food services, and can be called lignocellulosic residues. Lignocellulosic residues
present in its constitution, lignin and cellulose, together with other components such as hemicellulose and
pectin (Cardona et al., 2010). These residues have a great biotechnological potential for obtaining
products of industrial interest, such as ethanol, glucose, proteins, enzymes, aroma compounds, prebiotic
ingredients (Soccol et al., 2010).

213
The interest in the biochemical conversion of residues into high-value compounds such as
enzymes is continuously increasing. The cultivation in the solid state is one of the most important
strategies used in industry to optimize production of various enzymes such as cellulases. Among the
sectors that benefit from enzyme technology is the food industry, as they face a growing demand for
products with fewer additives and preservatives, and enzymes play a key role in cleaner technology. Also
with interest of high demand has been highlighted the search for new functional ingredients like prebiotic
properties, in other words, substances that stimulate the growth of probiotic bacteria, which are beneficial
to the host. These products have high value added and can be obtained from unusual sources such as
agricultural waste (Coelho et al., 2008). Therefore, peel and melon seeds may prove excellent food
additives to add value to these residues. This study aims to investigate the melon residues potential
(Cucumis melo L. reticulatus group) as a substrate in semi-solid culture for bioproduction of cellulases
and also the in vitro prebiotic potential.
2. Material and methods
2.1. Lignocellulosic residues
The peels and seeds of Cucumis melo L. var. reticulatus were obtained from a Federal University
of Rio Grande do Norte restaurant at Northeastern of Brazil. For the technological process of preparing
the flours, seeds and peels were dried in a forced ventilation oven in accordance with the experimental
design. The dry material was ground in a food processor and sieved using a 20 mesh sieve. A 22 factorial
design was applied to prepare the powders with 3 center point repetitions. The influence of drying air
temperature (X1) and drying time (X2) assayed at three equidistant levels (-1, 0, +1) on the responses
(dependent variable) moisture, water activity and yield of the powders was investigated.
The independent variables (factors) were chosen for their importance in food drying. Real values
for the factors were 60, 70 and 80 ºC for temperature and 24, 30 and 36 h for drying time, totaling 7 runs
(Table 1). Response surfaces for the design were assessed in terms of the responses water activity,
moisture and yield. Water activity was determined using a water activity meter (BrasEq Aqualab).
Moisture was measured by oven drying at 105ºC to constant weight, and flour yield based on the ratio
between wet and dry mass using the same initial amount for all samples.
Table 1- Delineation of the 22 full factorial design with three central points

Run
Order
2
1
7
5
6
4
3

Levels of coded independent
variables*
X1
X2
-1
+1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
+1
+1
+1
-1

Levels of real independent
Variables
Time (h)
Temperature (C)
60
36
60
24
70
30
70
30
70
30
80
36
80
24

*X1 – Temperature; X2- Time

2.3. Residues Characterization
To characterize the products prepared from melon residues, the best condition for the powder
production was used, as determined by experimental planning. The following analyses were carried out in
triplicate, in accordance with AOAC (2002): The moisture was determined by oven drying with air
circulation at 50 ºC until constant weight; ash (%) was determined by incinerating sample in a muffle
furnace at temperature of 500-600 ºC for 4 hours; proteins (%) were determined by the Kjeldahl method
thus the protein content was obtained by multiplying the total nitrogen content by 6.25; ether extract (%)
was determined using a Sohxlet extractor. For extraction, ether as solvent was continuously refluxed
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through the sample for 6 hours. After, the solvent was recovered then the balloons were weighed,
obtaining the amount of lipids by the difference in balloon weight. The method to determine the fiber
fractions, neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), cellulose and lignin was according to
Goering and Van Soest (1970). Carbohydrates (%) content was obtained by the difference, i.e, 100 – (%
moisture + % protein + % ash + % ether extract + raw fiber).
2.4. Microstructure Analysis
Microstructure was analyzed by scanning electron microscopy (SEM) on a Hitachi TM-3000
Tabletop Microscope. The images generated were evaluated using secondary electrons accelerated to a
voltage of 5.0 kV and digitally captured. The samples were mounted onto metal stubs and subjected to
sputtering using carbon tape. Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS) was applied (SwiftED3000 by
Oxford Instruments) to characterize random points of the materials and assess the chemical components
of minerals.
2.5. Enzymatic production using SSF and enzyme extraction
The residue (melon peel and seed flours) was sterilized by autoclaving at 121°C for 15 minutes.
The microorganism used in the SSF was the filamentous fungus Aspergillus oryzae ATCC 9362. It was
inoculated using a spore concentration of 107 spores/gram of solid medium. The SSF was conducted at
temperature of 30 °C for 7 days in bacteriological BOD equipment withdrawing an Erlenmeyer every 24
hours. For the fermentation process the initial values were moisture (60%) and the nutrient saline pH
(5.5). Enzyme extraction was carried out for 24, 36, 48, 72, 96, 120, 144 and 168 hours of fermentation
using 30.0 mL of sodium citrate buffer (200 mM, pH 5.5) to the reaction mixture that was shaken at 150
rpm at 4°C for 2 hours. Then the extract was clarified by filtration and centrifuged at 2000 rpm for 10 min
at 4°C. The supernatant containing the enzyme extract was used for analysis of enzyme activities,
reducing sugars and dosage of proteins.
2.6. Determination of the CMCase and FPase activity
For CMCase activity in the reaction test tube was added 0.5 mL of sodium citrate buffer (pH 4.8;
50 mM), 0.5 mL enzyme extract and 0.5 mL of CMC (carboxymethylcellulose 2% w/v). To the control
was added 0.5 mL of the buffer solution and 0.5 mL of CMC (carboxymethylcellulose 2% w/v), and the
blank tube contained 0.5 mL of 3,5-Dinitrosalicilic acid (DNS) (Miller, 1959) and 0.5 mL of buffer. All
samples were incubated in a water bath at 50°C for 10 minutes then the reaction was stopped by adding
0.5 mL of DNS. All tubes were put into a water bath containing boiling water for 5 minutes then 4.0 mL
of distilled water was added and the absorbance was measured at 540 nm using a spectrophotometer
Thermo Spectronic (Ghose, 1987).
The FPase activity was measured using 1.0 mL of sodium citrate buffer (pH 4.8; 50 mM), 0.5 mL
enzyme extract and a filter paper Whatman nº1 (1.0 cm x 6.0 cm), according to Ghose (1987). For the
reaction control were added 1.0 mL of the same buffer solution and 0.5 mL enzyme extract and to the
substrate control were added 1.5 mL of buffer solution and a strip of filter paper. All tubes were put into a
water bath containing boiling water for 5 minutes. Next, 4.0 mL of distilled water was added and the
absorbance was measured at 540 nm using a spectrophotometer. A standard calibration curve for the
CMCase and FPase was performed using glucose in the concentrations from 0.2 to 2.0 g/L (Miller, 1959).
2.7. In vitro prebiotic potential
The in vitro prebiotic potential of the melon residues was investigated by submerged fermentation
of Bifidobacterium animalis subsp. lactis DSM15954 (from Chr. Hansen) at 37 ºC for 24 h under
anaerobiosis. The cultivation medium contained melon peel and seed as substrates also a prebiotic fructooligosaccharide (FOS) was used as a positive control. An aliquot of 1.0 mL of the liquid metabolic was
withdrawn every two hours and performed serial dilutions 100-109 followed by the plating on surface
plates containing selective agar for Bifidobacterium.
The plates were incubated using an anaerobic bacteriological jar (Gaspak Jar) at 37 °C for 72 h
then the plate counting was performed to quantify the growth that was expressed as colony forming units
(CFU/g). Afterward the strain was verified by Gram test. Also, every two hours of fermentation the
metabolic liquid was evaluated for microorganism resistance to bile salts (Sigma). In this case, the
metabolic liquid was added to a solution containing bile salts at a concentration of 0.3% and incubated
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anaerobically at 37°C for 3 hours. Then, the cell suspension was directly assessed by recording the
absorbance at 600 nm (Gilliland et al., 1984).
2.8 Statistical analysis
Results were expressed as mean and standard deviation. Analysis of variance (ANOVA) and
mean testing were performed at a 95% confidence interval (p<0.05) using Statistica software v.7 (Statsoft,
USA). All experiments were repeated three times.
3. Results and discussion
In order to investigate the influence of the drying air temperature and drying time on moisture,
water activity and yield of the powders a 22 factorial design with triplicate at center point was used. Table
2 shows the results of the experimental design for cantaloupe seed and peel powder.
Table 2 - Results of the experimental design for melon seed and peel drying
Run Temp.
Y (SP)
M (SP)
WA Y(PP) (%) M(PP) WA (PP)
DT (h)
Order (°C)
(%)
(%)
(SP)
(%)
2
60
36
8.30c
3.83c
0.23a
5.13b
13.82a
0.38a
1
60
24
8.60c
4.73bc
0.28a
5.13b
14.76a
0.35a
b
ab
a
a
b
7
70
30
25.67
6.73
0.26
7.37
12.91
0.36a
5
70
30
27.10b
5.88abc
0.24a
6.63ab
13.85ab
0.37a
6
70
30
29.07b
7.85a
0.29a
6.69ab
11.83bc
0.37a
a
c
a
ab
b
4
80
36
40.20
3.92
0.22
6.99
12.65
0.35a
3
80
24
43.43a
3.55c
0.24a
7.50a
12.94b
0.35a
a, b, c
Different lower case letters in the same column indicate a significant statistical difference (p<0.05).
DT – Drying time; M – Dry basis moisture content; P- Seed powder; PP – Peel powder;WA- Water
activity content; Y - Yield
The experimental design allowed us to study the best drying conditions to obtain good yield, low
water activity and low moisture content in order to comply with technical specifications of the European
Union Commission about food additives (2011), which establishes maximum moisture content of 15.5%.
From a comparative standpoint, moisture content was higher in peels than in seeds, meaning the former
exhibited greater water activity. In fact, there was a positive correlation between moisture and water
activity in peels (+0.133) and seeds (+0.551). Water activity and yield were negatively correlated for both
peel (-0.107) and seed powder (-0.121). However, moisture and yield were negatively correlated for peel
(-0.475) and positively associated for seed (+0.138). This explains the high yield for seed flour compared
to peel powder.
The Pareto´s chart provides estimated quantitative effect that each variable have on the yield,
establishing that these effects are within the confidence interval defined for the statistical analysis (95%).
According to the Pareto chart in Figure 1 for the performance of melon residues flour, the temperature
was the only significant factor, at a 95% significant level, for both seed and peel. The time and interaction
did not positively affect the yield during drying.

A.
B.
Figure 1 – Pareto´s chart for the 22 factorial design with triplicate at center point. A. Melon Seed flour B.
Melon Peel Flour. X1 (Temperature); X2 (Time )
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Benefits of the process include its simplicity, protection from microorganisms and a longer shelf
life for the products. However, processing generally causes losses in bioactive compounds in relation to
fresh fruit, reducing health benefits. This is largely due to decreased antioxidant activity. Nevertheless,
different studies indicate that foodstuffs submitted to drying retain most of their bioactive compounds as
well as carotenoids and antioxidant activity. In some cases, there are no significant losses in bioactive
content in dried fruit compared to fresh fruit (Correia and Beirão-da-Costa, 2011; Nayak et al., 2011;
Vallejo et al., 2012).
As already shown in Fig. 1, in relation to the yield the temperature was the most important factor
for both seed and peel, with no effect observed for moisture or water activity. The yield of cantaloupe
seed was significantly higher than that of peel, an important parameter from an industrial and
technological perspective. As shown in Table 1, seed powder yield varied from 8.30% to 43.43% and was
higher at temperatures of 80ºC, also its highest yield value was almost 6-fold greater than that achieved
for peel. Figure 2 shows the response surface for both yields of cantaloupe peel and seed.

A.
B.
Figure 2 - Surface responses showing the Yield of cantaloupe seed (A) and peel (B) powders as a function
of the independent variables temperature and time.
Figure 2 indicates that the best drying yield for cantaloupe seed and peel occurred in the high
temperature range that confirms the importance of temperature over time in the yield of cantaloupe
powder. This may be because more drying time is needed at low temperatures to achieve better yield.
Statistical analysis helped identify the best drying conditions at an air temperature of 80ºC and drying
time of 24h, using high yield values as criterion. In addition to improving yield, drying is one of the most
widely used food conservation techniques.
3.1. Residues characterization
The centesimal physical-chemical composition of residue powder is presented in Table 3. The dry
basis moisture content of the samples showed significant variation (p<0.05) between the powders, with
peel flour showing higher moisture than seed flour, possibly because the peel contains a high
carbohydrate content in flour, as such since carbohydrates are highly hygroscopic, they possibly captured
more atmospheric droplets. Moisture is an important parameter in drying processes since application in
the food industry requires relatively low moisture content to develop products with a longer shelf life that
are less prone to microbiological contamination. Similarly, the amount of ash present, which reflects the
mineral content in food, differed significantly between powders and it was higher in the peel samples
(p<0.05).
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Table 3 - Centesimal composition of the melon peels and seed powder after drying at 80ºC for 24 hours.
Dry basis chemical
composition (g/100g)

Melon Peel Powder

Melon Seed Powder

Moisture

8.44a  0.91

3.11b  0.88

Ash

8.56a  0.08

3.18b  1.33

Ether Extract

3.63a  1.23

24.56b  2.78

Protein

17.53a  0.96

22.06a  1.34

Carbohydrates

27.66a  1.45

1.77b  1.04

Insoluble Fiber

34.18a

45.32b

Hemicellulose

9.24a  1.92

7.91a  1.25

Cellulose

19.01a  1.71

35.02b  1.55

Lignin

5.93a  1.87

2.39a  1.94

Calories (kcal/100g)

21.43a  1.75a

316.36a  2.13

Amounts followed by same letters on the horizontal line do not differ significantly at 5% probability. Results are
means of 3 replicates with the respective standard deviation estimates.

Storck et al. (2013) reported lower values than those found in this study for cantaloupe seed,
reaching 1.71% ash, which may be the result of different ripening levels, and variations in climate and
cultivar. It is important to note that high ash content is often observed in inedible parts of fruits, further
reinforcing the use of this waste. Also noteworthy is the high mineral content in residues submitted to
drying.
Samples differed significantly in terms of lipid content, with peel flour exhibiting lower values
when compared to seed flour (p<0.05). A number of species accumulate oil in their seeds, acting as a
reserve of energy during germination. One study found 24.56 g/100g for seed flour, with a high potential
for industrial, dietary, pharmacological and lubricant use, underscoring its economic importance
(Sommerville et al., 2000). The low lipid content in the peel suggests this part can be used in food
preparation without raising the lipid content.
By contrast, no differences were observed in relation to protein content, with samples exhibiting
statistically similar values (p<0.05). Proteins are essential nutrients in the human diet and the protein
content in the flours was high, particularly in the seed flour. This information is important and it implies
in a possible application of this waste for protein enrichment of new foods, since demand for supplements
has increased and this involves high costs. Considering the increase in the world population and diversity
of diets, plant-based proteins have gained importance, exhibiting more economically viable production
than their animal counterparts. Cantaloupe seed powder reached significant values, and seeds in general
are good sources of protein, since they store it in concentrated form (Mayworm, 2004).
Fibers deemed insoluble were analyzed (hemicellulose, cellulose and lignin) given that they are
considered lignocellulose waste. Cantaloupe residues showed high levels of fiber, corroborating the
results obtained with waste powders of other fruits, such as grape seed (47%) (Ozvural and Vural, 2011)
and mango peels (41%) (Ajila and Rao, 2013). Similar values to those shown in the present study
(16.02% fiber), also found by Storck et al. (2013), corroborating with Melo et al. (2000) who found 19%
fiber in cantaloupe seeds.
Total dietary fiber is a complex fraction, often classified according to its solubility in water. The
ratio of insoluble dietary fiber to soluble fiber varies according to the species and part of the plant it was
extracted from. Plant wastes generally contain a larger proportion of insoluble fiber primarily due to their
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lignin and cellulose content (Li et al., 2002). Other studies have also reported high insoluble fiber content
in fruit waste. Grape skins exhibited 37% insoluble fiber (Figuerola et al., 2005) and levels in the bagasse
of different vegetables ranged from 18 to 35% (Nawirska and Uklanska, 2008). To be considered a high
fiber product a food must contain at least 6g of dietary fiber per 100g (Codex Alimentarius, 2009).
The high content of fibers observed in the present study indicates that cantaloupe peel and seed
flours can be included in the diet as a high fiber food, in accordance with Brazilian legislation of Sanitary
Supervision (1998). This result is remarkable since research demonstrates low fiber intake worldwide,
which is associated with an increase in several chronic non-communicable diseases, while high fiber
consumption is linked to the prevention of different pathologies (Rodriguez et al., 2006). This suggests
the potential use of these raw materials in new products as a source of fiber enrichment. The results
indicate a product with high nutritional value, particularly in terms of protein and fiber content.
The peels and seeds contained mainly carbohydrates, proteins and fibers, which enabled their use
in bread and sweets, increasing their commercial value. Seeds can also be consumed as snacks, only
requiring drying and the use of seasoning such as salt. Analysis of centesimal composition of flour shows
that they generally exhibit good nutritional quality. The results of nutritional composition allow scientific
advances, given that the study of their nutritional properties allows researchers to widen knowledge
regarding new food products using waste, which formerly had no commercial value. This adds value to
these by-products and promotes their application in the food industry. Their important nutritional
properties classify them as raw materials so they can be used in a range of market segments.
By the advent of biotechnology and bioprocess, the use of residues for the production of enzymes
have become extremely viable economically and sustainable. The degradation of the lignocellulosic
biomass is performed primarily by microbial action, i.e., given the use as carbon source, energy and
nutrients for its growth. Bacterial and fungal species are commonly used in bioprocesses. Of these, the
filamentous fungi are the main agents involved in residue degradation accompanied by the extracellular
enzymes production (Sánchez, 2009). The lignocellulosic residues are commonly degraded by an enzyme
complex, including ligninases, cellulases and hemicellulases (Soccol et al., 2010).
3.2. Scanning Electron Microscopy (SEM) analysis
The application of SEM is an important tool to directly visualize powder microstructure mainly
after possible changes that can occur in the food matrix during transformation processes. Microscopic
images of the peel flour are presented in Figure 3. The material exhibited morphological differences under
scanning electron microscopy (SEM). Particle size distribution was heterogeneous in peel powder
showing a granular and porous feature, with particles of different sizes and shapes (Figure 3A), and ovalshaped voids, characteristic of the cantaloupe peel studied (Figure 3B, 3C and 3D).

A.

B.
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C.

D.

Figure 3 - SEM micrographs of the sample of cantaloupe peel flour (A, B, C, D) at different magnitudes
and scales. A. Magnification of 50x. B. 200x. C. 500x and D. 1000x.
Microscopic images of the seed flour are presented in Figure 4, showing a number of spherical
particles of different diameters (Figure 4A). Surface roughness is the primary characteristic of spherical
particles, with some exhibiting a smooth surface and others porous and hollow (Figures 4B and 4C).
Both samples contain structures possibly related to dietary fibers, which make up the cell wall.
Particle size distribution of the seed flour was heterogeneous, with SEM images revealing a granular
appearance and particles of different sizes and shapes, as well as circular and irregularly-shaped fibrous
particles. Generally the surface of the powders is quite rough, exhibiting irregularities and porosity. More
isolated structures are observed in the peel and clustered structures in the seed flour (Figure 4D).

A.

B.

C.

D.

Figure 4 - SEM micrographs of the sample of cantaloupe seed flour (A, B, C, D) at different magnitudes
and scales. A. Magnification of 80x. B. 180x. C. 300x and D. 1000x.
The presence of fibrous structures in the samples is an indication that these flours may resist the
digestive process and bacterial fermentation. It can be observed that in both samples the morphological
structures are possibly related to food fibers, components of the cell wall of the plant. Dietary fiber,
especially cellulose, is particularly noteworthy in both the seed and peel samples, with micrographs
indicating that the structures formed may largely be fibers.
SEM associated with energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS) (data not showed) provides
qualitative information on the composition of samples. To that end, images are obtained by backscattered
electron analysis (BSE) with different atomic numbers. However, energy-dispersive X-ray spectrometry
(EDS) is a non-destructive technique that can be directly applied to samples without complex

220
preparations, providing valuable information. In the samples (melon peel and seeds) were found elements
such as Al, K, Ca, Cr, Fe, Mg, Na, Se, K, Cl and Zn. Several of these elements are present in trace
amounts and at the limit of detection for the technique. The relative intensity of peaks on the spectrum
indicates that the most abundant elements in the sample are Al, K, Fe and Cl. The EDS equipment used
typically does not detect carbon; however, since it is a cellulose-rich element, carbon is known to be
present in the chemical composition. Potassium (K), calcium (Ca) and magnesium are present in
cantaloupe peel flour.
The mineral composition in fruit peels, using an atomic absorption spectrometer, and cantaloupe
peel had a larger amount of potassium (110.39 mg/100g), calcium (14.69 mg/100g) and magnesium
(13.27 mg/100g) (Gondim et al., 2005). High peaks for Fe in the 1 keV range was found (data not
shown). However, it may be overlapping for another component with similar energy emission. The
presence of chlorine may indicate residues of this chemical compound during the rinsing process.
Although this procedure involves washing with potable water after chlorine is used, it is still detected in
the material. Excessive chlorine levels are known to be harmful to health, but the amounts remaining in
the samples are not worrisome. The chemical composition of the seed flour was similar to that of the peel
sample in terms of trace amounts of Ca, Fe, Mg, Cl, P, Na, and Al, differing from peel flour by the
presence of bromine and manganese. The composition results indicate that the samples are sources of
several inorganic nutrients, contributing to the recommended daily intake of minerals.
Trace elements such as manganese (Mn) play an important role in activating the enzymes
responsible for biosynthesis and different metabolism processes. In regard to potassium, this result is
consistent with the composition of fruits and vegetables, which are considered sources of K, fibers and
antioxidants (He et al., 2006). One study assessed minerals using spectrophotometric methods in fruit
seeds, in this case, Cantaloupe seeds exhibited amounts of phosphorous (90.63 mg/100g), iron (477.39
mg/100g) and calcium (525.79 mg/100g) (Magalhães et al., 2004). It is important to highlight that
cantaloupe waste is a potential source of minerals. These results are significant because these minerals are
important in human and animal diets, potentially lowering costs incurred through supplementation.
3.3 In vitro prebiotic activity
The count of the Bifidobacterium lactis in the bioprocess using melon residues as substrate is
shown in Figure 5. During the process of anaerobic fermentation for 24 hours was evaluated the growth of
bifidobacteria in different culture media. Regarding to the medium containing fructooligosaccharide
(FOS), an internationally recognized prebiotic, it was observed an increase in bifidobacterial counting
from 4 h of fermentation, reaching a maximum increase in 14 h (12.8 Log CFU / mL). During the
fermentation growth values for the FOS were satisfactory, remaining above 9 Log CFU / mL, this count is
important, for instance, for colonization in the colon.
Similar results to those found with the FOS were obtained with medium containing melon seed
flour. This substrate favored growth of lactic bacteria, especially the bifidobacteria. There was a steady
growth until 8 h of fermentation (Log 10 CFU / mL), and bacterial cells remained viable for up to 20 h of
submerged bioprocess. In contrast, the melon rind flour showed no prebiotic activity and no viability of
bifidobacteria. As a substrate, melon rind did not stimulate the growth of this strain, and it has been
observed a decline in the bacterial growth curve mainly after 2 h of fermentation of such way that after 16
h there was not cells to be count on plates.
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Figure 5 - Growth of Bifidobacterium lactis in submerged fermentation using melon peel, melon seed and
fructooligosaccharide as substrate for 24 hours of fermentation
The pH values (data not shown) were observed throughout the fermentation process. For culture
medium containing FOS and medium containing melon seed flour, the pH values were similar, ranging
from 7.0 at the beginning of the fermentation and 5.0 at the end in 24 h. This data corroborate with the
viability of bifidobacteria growth, since these microorganisms grow in optimum pH in the range of 6.57.0 but are no able to grow in environments with pH below 5.1 and above 8.0 (Amaretti, 2013).
Fermentation of melon peel showed high pH (above 7.0), especially after 10 h of fermentation. Possibly,
there was competition with other lactic bacteria or there was the presence of antimicrobial substances in
the peel thus not allowing adequate heterofermentative metabolism of bifidobacteria.
A possible explanation for the fact that melon peel not presented potential prebiotic since
bifidobacteria did not grow, it is based on the its lignin content that was higher than that found for seed,
thus this may possibly been a limiting factor to the access of bifidobacteria to the cellulose and
hemicellulose. Moreover, the melon peel flour may contain toxins known as curcubitacins, identified in
cucurbitaceas family, which may have had a toxic effect on bifidobacteria and also antimicrobial factors
(Chung, Kim and Park, 2015).
Regarding to the melon seed flour, it is noteworthy that its composition, consisting of cellulose
(35%) and hemicellulose (7.9%) could be more favored for the growth of bifidobacteria that can excreted
enzymes that degrade β-1-4-glucosidase bonds. Bifidobacteria metabolize many complex carbohydrates
which are not hydrolyzed by the digestive enzymes in the gastrointestinal tract and reach the colon
unabsorbed such as the non-digestible xylo-oligosaccharides (XOS), pectin-oligosaccharides (POS) and
mannan-oligosaccharides (MOS) (Pokusaeva et al., 2011). Also, Bifidobacterium lactis has been reported
to metabolize XOS thus indicating that xylan, a hemicellulose derived from the cell wall, can be a
potential prebiotic candidate (Mäkeläinen et al., 2010).
Inserted in the group of heterofermentative bacteria, bifidobacteria use the pentose-phosphate
pathway or via Warburg-Dickens for fermentation. Bifidobacteria are saccharolytic and play an important
role in fermentation of carbohydrates in the colon. Physiological data confirm that bifidobacteria can
effectively ferment various complex carbohydrates, such as resistant starch, cellulose, hemicellulose,
galactans, xylan, pectin and gums. They degrade these carbohydrates into low-molecular-weight
oligosaccharides, forming monosaccharides by enzymes which hydrolyze carbohydrates, then these
monosaccharides are converted to hexoses in the fermentation pathway (de Vrese and Shrezehmeir, 2008;
Korakli et al., 2002).
The Genome of bifidobacteria appears to reflect the adaptation to the environment of the human
gastrointestinal tract, as evidence for the presence of genes that encoding a variety of carbohydrate
degrading enzymes, such as glycosyl hydrolases (Kim et al., 2009). This may explain the Bifidobacteria
lactis activity in medium containing melon seed flour, which possibly degrade complex carbohydrates
present in the substrate, such as cellulose, hemicellulose and pectins.
Metabolic abilities of carbohydrate can vary considerably in the bifidobacteria strains. For
instance, Van den Broek et al. (2008) reported the fermentative characterization of various species of the
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genus bifidobacterium and identified strains that degraded cellobiose, such as B. breve UCC2003, B.
indicum JCM1302, B. dentium JCM1195, B. mongoliense YIT10443, B. asteroids JCM5821.
These results are important and can explain the positive effect of melon seed in the growth of
bifidobacteria. The highlight of the bifidobacterial genome is the presence of β-glucosidase (EC 3.2.1.21)
from gene cdlEFGC in the strains Bifidobacterium animalis subsp. lactis (AD101, BI-04 and HN019), the
same strain used in this study, and the cellulase enzyme (EC 3.2.1.4) in the strains B. adolescentis (ATCC
15703), B. dentium (ATCC 27678) and B. longum (ATCC 55813). This enzyme is able to hydrolize
cellobiose and cellodextrins (Ventura et al., 2007).
In addition, acid and bile tolerance test are the first requirements of relevance to answer the
prebiotic criteria. The melon seed as a substrate in the Bifidobacterium lactis fermentation showed an
indication of prebiotic activity, and this fermented was evaluated for its resistance to bile salts. According
to Figure 6, results showed a bacterial viability up to 8 hours of fermentation with optical density above
0.3. Strains showed 67% viability in bile tolerance test after 6 hours of fermentation.

Figure 6. Determination of salts bile tolerance of Bifidobacterium lactis during submerged fermentation
using melon seed flour as a substrate.
These results support the findings from this study, which indicate the melon seed flour as a
possible prebiotic ingredient, due of its potential to stimulate the growth of bifidobacteria and resist the
action of bile salts for 8 hours of fermentation. Therefore, the characterization of new bacterial glycosyl
hydrolases will be a new tool that will allow identifying substrates that can act as new prebiotic.
3.4 CMCase and FPase activity
Cellulases are used in food, brewery and wine, animal feed, textile and laundry, pulp and paper
industries, as well as in agriculture and for research purposes. Many cellulolytic products, which are not
useful for human consumption are converted into useful products by the help of microorganisms.
Cellulolytic fungi are the main producer of cellulases due to easy handling and economically feasible
process as compared to other sources (Qaisar et al., 2014). The Cellulose is degraded by the hydrolytic
action of a multi-component enzyme system and represents the key step for biomass conversion. The
complete enzymatic hydrolysis of cellulosic materials requires different components: endo-1,4-β-Dglucanase (E.C. 3.2.1.4), exo-1,4-β-D-glucanase (exocellulase), and β-D-glucosidase (E.C.3.2.1.21)
(Gilkes et al., 1991).
Cellulolytic enzymes production is not only connected to the microorganism strain, but also to the
techniques and substrates used in the process. Several factors may influence the production of cellulolytic
complex such as technical cultivation, extraction mode, the moisture, the pH, the concentration of the
inoculum, the temperature, and other factors (Rugger and Tornisielo et al., 2004).
The results of enzymatic activity showed that the microorganism used is a good producer of
carboxymethylcellulase when both seed and peer were used as substrate, i.e. the enzyme is hydrolyzing
the cellulose effectively since CMCase activity is related to the endo-cellulases activity. The maximum
CMCase production rate occurred from 96 h up to 144 h reaching an activity value of 1.045 U/g (Figure
7). It was reported earlier that the maximum CMCase production was found in 120 h from Aspergillus
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japonicus URM5620 (Herculando et al., 2011) and, similarly, a cellulase production was also reported in
72 h from fungus isolated from a rain forest (Vega et al., 2012).
The culture medium using the mixture of melon peel and seed (1:1) provided better CMCase
activity (1.045 U/g). Yang et al. (2011) reported the activity of endoglucanase and FPase in submerged
fermentation of Coprinopsis cinerea using banana peel as a substrate, and found activities of 0.48 U / ml
for endoglucanase and 0.19 U / mL to FPase, respectively.

A.

B.

Figure 7 – Profile of CMCase production using different substrates (A) and FPase activity (B) by Solid
State Fermentation of Aspergillus oryzae ATCC 9362.
CMCase activity was also reported by Menezes et al. (2009), the results showed lower activity to
this enzyme, the largest activity of 0.06 IU/mL was produced by Pleurotus tailandia strain using
sugarcane bagasse as substrate. Also, they reported thar Aspergillus oryzae produced a maximum
CMCase activity of 0.966 UI/mL, highlighting the ability of the latter to degrade cellulose. As
commented by Nigam and Singh (1994) fungal filaments are the microorganisms most important in SSF,
due they can grow naturally in fruits, grains and agricultural waste, and growing conditions are very close
to the natural conditions, i.e. their natural habitat. The facility of growth in low pH medium and the ability
of filamentous fungi to produce spores facilitate the inoculum preparation, besides storage of the cells in
the vegetative form for long periods of time, are other features that become them more attractive for SSF.
4. Conclusion
The use of Cantaloupe peel and seed flours displayed adequate nutritional value for application in food
technology, with particularly high fiber and protein content. Obtaining new prebiotic compounds from
lignocellulosic sources fermentation, it is an alternative to the food industry to obtain compounds with
functional features, adding value to these residues and thus creating an alternative use of these and also
reducing environmental impact. Dairy products containing melon seed flour may be a suitable vehicle for
the maintenance of probiotic strain and should be assessed viability in the gastrointestinal environment.
This property of melon seed gives the residue a great potential for application in the area of functional
foods. Also, it was shown that using a mixture of melon peel and seed flour as a substrate for SSF
Aspergillus orizae can produces CMCase (1.045 U/g) after 120h cultivation at 30 ºC and pH 5.5.
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Production of oligosaccharides by transglycosylation using dextransucrase in blend orange juice
Priscilla Moura ROLIM, Ying HU, Michael GÄNZLE
ABSTRACT
The demand for health food ingredients has increased especially due by search for life quality and the
potential to reduce risks of diseases, stands out among these ingredients the prebiotic oligosaccharides
and functional food such as fruit and juices. This study aimed at the production of isomaltooligosaccharides in blends juice using orange juice and malt extract and assessment of their acceptability.
Different blends formulations varying the concentration of orange juice, sucrose and malt extract were
prepared and fermented. For the enzymatic synthesis of oligosaccharides was used the dextransucrase
enzyme produced by the microorganism Weissella cibaria 3120 by transglycosylation reactions with
maltose as acceptor carbohydrate. The enzyme synthesized oligosaccharides with  (1-2),  (1-4) e (16) linkages. The best conditions were found with 0.8 g/L of malt extract and 0.2 g/L of sucrose, the total
yield of oligosaccharides was 0.97 g/L, the largest product was panose. The results showed that all the
blends are presented as a good alternative for synthesis of isomalto-oligosaccharides with different
degrees of polymerization. In the proportion of 0.8 g/L maltose, 0.2 g/L of sucrose and concentrated
orange juice in a ratio of 1:1 were obtained maximum production of oligosaccharides (0.4 g /L of panose
and 0.2 g/L of isomaltotriose). Sensory analysis showed good average for acceptability compared to
natural orange juice reaching notes around 6 in hedonic scale of 9 points. Nevertheless, for the parameters
of sweetness and acidity, the Just About Right test, pointed out that the values were considered ideal,
especially for blends containing fermented orange juice and fermented malt extract. In a comprehensive
analysis, mixed drinks, with orange juice base supplemented with malt extract, constitute inexpensive and
alternative substrates for oligosaccharide production and had good sensory indicators to obtain innovative
prebiotic beverage.
Key words: prebiotic, functional beverage, Weissella cibaria, malt.
INTRODUCTION
In recent decades, the demand for healthy and convenience foods consumption had considerable
augmentation, mainly due to the dynamic lifestyle and the quest for health and wellness. In this context, it
highlights the fruit juice market, following a worldwide trend of beverage consumption, which offers
convenience, taste, innovation and practicality. Research indicates that the best-selling juices are orange
and grape, as experienced significant increase in consumption (Ferrarezi et al., 2010).
Beverages from fruit are considered excellent sources of energy, nutrients and fiber, in addition to
having excellent acceptance for all age groups. This product can be vehicle of functional bioactive
compounds that promote health benefits to its consumers.
All fruit juices contain fructose, but vary in their amount of sucrose and glucose. Fruits that are
relatively low in sugar include lemon, lime, raspberry, blackberry and cranberry. Fruits that have low to
medium sugar content include strawberry, melon, papaya, watermelon, peach, blueberry and apple. Fruits
that are fairly high in sugar content include plum, orange, kiwi and pineapple. The fruits with very high
sugar content will have correspondingly high sugar content when their juice is extracted (Smith and
Davis, 1995).
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Normally, the high sugar content in fruits, although natural, it may not be healthy for individuals
in high quantities (Serpen, 2012). In this context, research has given special attention to specific
carbohydrates, such as prebiotics, including oligosaccharides. Biotechnology involving enzymes can be
used to convert these sugars into oligosaccharides; the methods commonly used involve fermentation
processes with lactic acid bacteria (Vergara et al., 2010).
Non-digestible carbohydrates are prebiotic molecules that it is not hydrolyzed in the small
intestine and it is selectively fermented in the colon by certain beneficial members of the colonic
microbiota such as Bifidobacterium and Lactobacillus genera. Amongst the most studied prebiotic, we
emphasize the fructooligosaccharides and galactooligosaccharides commercialized around the world,
however, novel prebiotics, such as isomaltooligosaccharides, soybean oligosaccharides,
gentiooligosaccharides, xylooligosaccharides) are also being studied (Fernández-Arrojo et al., 2007).
Various
lactic
acid
bacteria
(LAB)
among
genera Leuconostoc, Lactobacillus,
Streptococcus, Pediococcus, and Weissella produce extracellular oligosaccharides and polysaccharides
catalyzed by glucansucrases (often also called glucosyltransferases, EC 2.4.1.5) (Leemhuis et al., 2013).
Dextransucrase can be easily obtained from the fermentation of Weissella cibaria with sucrose
consumption as carbon source. This enzyme catalyzes the formation of dextran in medium containing
sucrose as a single substrate. When an acceptor is present in the culture medium, part of the glucose units
from sucrose are deviated of the dextran synthesis forming oligosaccharides (transglycosylation activity)
(Chung and Day, 2004). Dextransucrase uses maltose and lesser preference, glucose as acceptor
carbohydrates to generate lots of oligosaccharides.
The dextran-producing Weissella spp. have received significant attention in the recent years due
to their relatively higher dextran production ability (Galle et al., 2010, Katina et al., 2009). Dextran
production is a phenotypic criterion for the identification of Weissella strains and have been reported to
possess highly similar structures, consisting of predominantly α-(1→6) linkages and only a few α-(1→3)
branch linkages (2.4–4%), with some of the branches elongated (Bejar et al., 2013, Maina et al., 2011).
Dextransucrases from Weissella spp., especially W. cibaria, had not been studied using fermented
blends with orange juice and malt extract. Alternative substrates have been studied mainly because of
their low cost for microbial fermentation to produce enzymes and byproducts of interest in several areas,
such as chemical, pharmaceutical and food industries. In the present study the dextransucrase from
dextran producer W.cibaria 3120 was used to produce isomalto-oligosaccharides by acceptor reaction
with maltose extract and concentrated orange juice.
MATERIAL AND METHODS

1. Material
Commercial concentrate orange juice obtained from local supermarket in the Edmonton city, Canada.
Glucose, fructose, sucrose, maltose, panose, isomaltose, isomaltotriose from Sigma-Aldrich®.
Commercial malt (wort medium) from Briess® and food grade sodium bicarbonate.

2. Microorganism and culture conditions
The LAB (Weissella cibaria) were grown on modiﬁed MRS agar (mMRS) plates (Galle et al. 2010),
supplemented with 10% sucrose (SucMRS). Exopolysaccharide-positive isolates were deﬁned as those
which displaying slimy colony morphology. Strains of Weissella cibaria were subcultured twice in MRS
broth and inoculated to the wort medium to obtain a concentration of 106 CFU/mL. LAB were inoculated
into the wort medium with subsequent fermentation at 35°C for 72 h.
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3. Preparation and fermentation of blends
We have prepared five blends containing mixtures based on the malt extract and orange juice
concentrate (Table 1). The blends were initially characterized as pH by direct potentiometric equipment.
Levels of sugars (glucose, fructose and sucrose) were determined by High Performance Liquid
Chromatography (HPLC) with Supelco amino column coupled with refractive index detector.
Table 1. Formulations of mixed beverages (blends) for fermentation with Weissella cibaria 3120.
Ingredients

Formulations of Blends (%)
1

2

3

4

5

Concentrated orange juice

45

0

0

45

100

Sucrose

20

20

40

20

0

Malt extract (maltose)

35

80

60

35

0

Food grade sodium bicarbonate

10

10

10

10

0

Culture

20

20

20

0

0

Blends fermentation were performed using Weissela cibaria to obtain its enzymatic extract of
dextransucrase. The pH was adjusted using 10% (w / v) NaHCO3 (food grade ingredient). In addiction,
was added 10% (w / v) of the inoculum and the blends were maintained in an incubator at 35 ° C for 24h.
LAB cell counts and pH were determined after inoculation and fermentation. The number of colonyforming units (CFU) was determined by standard microbiological plating assays.

3. Determination of oligosaccharides
Oligosaccharides patterns of fermented blends were analysed with a CarbopacPA20 column (Dionex,
Oakville, ON, Canada) using water, 200 mmol/L NaOH and 1 mol/L sodium acetate as solvents at a ﬂow
rate of 0.50 mL/min. Oligosaccharides were directly analysed using panose and isomaltotriose as external
standards for peak identiﬁcation. Detection was performed by a refractive index detector. From the results
was carried out a mass balance for the oligosaccharides quantification and consumed sugars (total
oligosaccharides, sucrose, glucose and maltose consumed, and released fructose).

4. Sensory evaluation
Sensory analyses were performed with a non trained panel (n=60). The panelists were
volunteers in academic institution by announcement of e-mail including research purpose and
plans. The evaluation of juice sensory attributes included total acceptance, taste and acidity, by
score on a Hedonic Scale. Each score rated the samples on a 9-point scale from 1 (lowest) to 9
(highest). The order of presentation of samples to the panelist was randomized. Demographic
and personal information’s such as age, sexes, and drinking habits of the panelists were also
collected. The layout of the blend samples in the sensory evaluation test is depicted in figure 1.

233

Figure 1. Sensory evaluation of the coded samples arranged in a tray, containing pen, wooden pencil,
napkin and water.
The research will be carried out in the sensory testing laboratory at the Department of
Agricultural, Food and Nutritional Science, University of Alberta. The fermented blends were kept in a
fridge at 5ºC for up to 24 h after the fermentation. They will be portioned in disposable cups. The cups
will be labeled with 3-digit random numbers and presented to 40 mL of each juice blend to the
panel/consumers. Potable water was provided for them to rinse their mouth between evaluations to avoid
transfer of sensory attributes from one blend sample to the other. The panelists received encoded samples
and questionnaire, as well as instructions for the evaluation of samples. Samples will be randomly
assigned to each panelist.
For sensory analysis, the different blends formulations were prepared according to table 1,
following security protocols for handling food and beverages for human consumption. The ethical aspects
of research with human were respected with approval by protocol number 00061564 of Ethics
Application of the University of Alberta, Edmonton, Canada.

5. Statistics Analysis
Results were expressed as mean values and standard deviation in triplicate. Data were analysed using
a one-way analysis of variance (ANOVA). Statistical program SigmaPlot version …… was used to test
the level of significance at 5% probability (p<0.05). Tukey test was used to separate the means with
significant differences.
RESULTS AND DISCUSSION
It was observed that the orange juice concentrate had a high amount of reducing sugars (glucose
and fructose), compared to the composition of non-reducing sugar (sucrose), it was required for to
promote the synthesis of prebiotics through the acceptor reaction.
The peculiar orange juice chemical composition (Glucose 0.84 g/L; fructose 1.29 g/L and sucrose
1.78 g/L) may interfere with the action of the enzyme dextransucrase, resulting in different behaviors.
However, considering that the prebiotic oligosaccharides are compounds formed of 3 to 10
monosaccharide units, it is understood that the beverage formulations tested in this study are
characterized as suitable for the enzymatic synthesis of these compounds.
Outcomes obtained in the physico-chemical characterization, it was confirmed the requirement
for the addition of sucrose and reducing sugar to adjust their concentrations order to produce
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oligosaccharides. In the study we used different concentrations of sucrose and extract rich in maltose. The
pH of the blends was adjusted with sodium bicarbonate 1% (w/v) to values between 5.0 and 7.0.
For the fermentation process with transglycosylation reaction were used high concentrations of
maltose, in combination with sucrose levels, these essential substrates for the synthesis isomaltooligosaccharides. Over all stages of the cultivation process and production of the enzyme, it was observed
that the dextransucrase remained active throughout the production of dextran (Figure 2), it is inferred that
was found viability in blends for enzymatic synthesis.

A.

B.

Figure 2. (A) Exopolysaccharides (EPS) production by Weissella cibaria 3120 on 10% sucrosesupplemented MRS agar in the form of slimy colony morphology, and (B) no EPS production by the
same strain in the absence of sucrose.
During fermentations, bacterial growth was monitored through the determination of pH and cell
counts. W. cibaria 3120 produced the highest amount of EPS. In the blends fermentations W. cibaria
3120 grew from 106 CFU/mL to 5.4 x 108 CFU /mL after 24 h of growth. The pH of all blends dropped
from 5.5 to 3.9 in blend 3 after 24 h of fermentation with W. cibaria (table 2), and this acidiﬁcation
proﬁle has been noted in the sensory analysis. The pH possibly exerted a strong influence on the enzyme
activity result in the formation of oligosaccharides. There was variation after the fermentation process,
mainly when blend containing the orange juice.
Table 2. pH variation during the blends fermentation process containing Weissella cibaria 3120 and
orange juice and malt extract as a substrate.
Blends

pH
Before fermentation

After fermentation

1

5.1

4.8

2

5.3

5.1

3

5.5

3.9

4

3.9

3.9

5

5.1

5.2
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- Determination of isomalto-oligosaccharides
The oligosaccharides patterns of fermented blends are shown in chromatograms (Figures 4, 5, 6).
Panose and isomaltotriose were identiﬁed by external standards with subsequent peaks likely representing
the oligosaccharides. W. cibaria non fermented blend was used as a control and showed baseline levels of
oligosaccharides production. It can be observed that there was formation of oligosaccharides, panose and
isomaltotriose, especially for blends 2 and 1. In all blends formulations may visualize the presence of
oligosaccharides with peaks of higher degrees of polymerization (DP4, DP5, DP6) (Figure 4).

Figure 4. Chromatograms concerning quantification of oligosaccharides for blend with orange juice 45%
(w/v), malt extract 35% (w/v) and sucrose 20% (w/v).
The sucrose was consumed during fermentation blend when compared to the no-fermentative
process (control). Especially in the formulation that containing 40% of sucrose (Figure 5A), with a
comsumption of 74% sucrose and almost complete maltose uptake 95% (Figure 5B), produced 0.5 g/L of
panose and 0.2 g/L of isomaltotriose, and others peaks demonstrated in the chromatogram, but not
quantified.

A.

B.

Figure 5. Chromatograms concerning quantification of oligosaccharides for blend with A. Malt extract
80% and sucrose 20% (w/v). B. Malt extracts 60% and sucrose 40% (w/v).
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It is observed that when it was used only maltose and sucrose in fermentation with Weissella
cibaria, enzyme activity in the acceptor’s reaction was more evident than when using orange juice (Figure
6). Possibly, the interference of pH is critical in this process, although the adjustment made with sodium
bicarbonate may not be sufficient to provide suitable oligosaccharide synthesis. Small concentrations of
bicarbonate occasioned serious flavor changes in the blends, giving them intense bitterness, which
certainly would arouse rejection in acceptability.

A.

B

Figura 6. Chromatograms concerning quantification of oligosaccharides for blend with A. Malt 80 %
sucrose 20 % + orange juice 1:1. B. Malt 60% sucrose 40% + orange juice 1:1. Comparing with malt
extract and sucrose without juice.
Residual sugars were quantified by HPLC to determine the amount of oligosaccharides formed by
mass balance. Table 3 presents the isomalto-oligosaccharides concentrations produced and the
consumption and release of reducing and non-reducing sugars during fermentation.
Table 3. Effect of acceptor carbohydrates on the yield of oligosaccharides in the acceptor reaction.

Blends
1) Fermented
Juice (45%)
with 20%
sucrose and
35% malt
2) Fermented
maltose extract
(80%) with
sucrose 20%

3) Fermented
maltose extract
(60%) with
sucrose 40%

Sugars
(g/L)
Gluc
Fruc
Suc
Malt
Pan
Isomalt
Gluc
Fruc
Suc
Malt
Pan
Isomalt
Gluc
Fruc
Suc
Malt
Pan

Time
0
0.3 ±0.01
0.43±0.01
9.7 ±0.21
1.2 ±0.04
1.45±0.34
0.68±0.05
2.7±0.08
3.6±0.02
0.19±0.01
0.46±0.03
4.0±0.04
3.1±0.03
-

Time
24 h
0.3 ±0.01
0.70±0.02
6.7 ±0.20
0.8 ±0.03
0.6 ±0.03
0.3 ±0.02
0.26±0.08
0.8±0.02
1.9±0.01
1.0±0.03
0.97±0.15
0.3±0.02
1.23±0.03
0.76±0.05
1.0±0.03
0.13±0.01
0.5 ±0.11

Sugar
consumption
g/L
%
3.0±0.34
30
0.4±0.13
31
0.8 ±0.18
28
2.6±0.21
72
3.0±0.35
74
2.9±0.24
95
-
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4) Fermented
maltose extract
(80%),
suc. (20%)
Juice 1:1
5) Fermented
maltose extract
(60%), suc.
40% Juice 1:1

Isomalt
Gluc
Fruc
Suc
Malt
Pan
Isomalt
Gluc
Fruc
Suc
Malt
Pan
Isomalt

1.38±0.24
0.54±0.04
2.7±0.08
3.6±0.08
1.27±0.08
0.49±0.01
5.98±0.01
1.77±0.01
-

0.2±0.07
1.84±0.46
0.95±0.01
1.67±0.02
0.26±0.01
0.4±0.03
0.2±0.04
2.69±0.58
0.93±0.03
2.8±0.03
0.8±0.08
0.2±0.03
0.2±0.02

1.0 ±0.20
3.3±0.45
3.2±0.76
1.0±0.35
-

36
93
53
57
-

Gluc: glucose; Fruc: fructose; Suc: sucrose; Malt: maltose; Pan: panose; Isomalt: isomaltotriose

It can be verified that among the studied blends, the formulations contained malt extract and
sucrose in different proportions had a higher concentration of isomalto-oligosaccharide, and this blends
showed good acceptability and suitable parameters of sweetness and acidity. There was consuming of
high concentrations of sucrose and maltose, demonstrating the transglycosylation reaction or acceptor
reaction. Formation of fructose by W. cibaria in blends can be associated with the initial concentration of
sucrose being depleted in the fermentation progress (Table 4).
An approximate conversion rate of 95% and 93% of maltose occurred in the fermentations of
blends 3 and 4, respectively. The fermentations were effectively to the transfer reaction because were
consumed more than 90% of the acceptor sugars (sucrose and maltose) after 24 h of fermentation to the
blends 3 and 4, producing oligosaccharides.
Zaninni et al. (2013) in a previous study confirmed that the depletion of maltose indicates its role
such as strong acceptor sugar for dextransucrase, in sucrose-supplemented wort medium with
oligosaccharides formation, by W. cibaria MG1 in HPLC analyses. In the presence of maltose, W. cibaria
MG1 is known to produce panose and higher oligosaccharides of the panose series, with the concomitant
accumulation of fructose during fermentation indicating an almost complete conversion of sucrose.
Additionally, as sucrose levels increase, one of its hydrolysis products (glucose) acts as building blocks
for exopolysaccharide production, whilst maltose concurrently acts as a an acceptor sugar for the
glucansucrases catalysing the transferase reaction (Galle et al. 2010).
Isomalto-oligosaccharides have been one the most oligosaccharide developed in several countries
as functional food because of their abundant nutrition and potential prebiotic functions (Zhang et al.,
2013). The acceptor reactions by free and immobilized dextransucrase have also been used for synthesis
of isomalto-oligosaccharides (Kothari, Baruah and Goyal, 2012). The enzymatic cleavage of polymers
serves one of the best ways to selectively obtain oligosaccharides with high yield (Bertrand et al., 2014).
The extracellular dextransucrase from Leuconostoc mesenteroides NRRL B-1426 was produced
and it was reported that synthesizes a high-molecular mass dextran (>2×106 Da) with 85.5% α-(1→6)
linear and 14.5% α-(1→3) branched linkages. Isomalto-oligosaccharides (IMOs) also were synthesized
through depolymerization of dextran by the action of dextranase. The degree of polymerization of IMOs
was 2–10 as conﬁrmed by mass spectrometry (Kothari and Goyal, 2015). Fernandez-Arrojo et al. (2007)
studied the conversion of maltose by new α-glucosidade of Xantophilomyces dendrorhous and detected
high potential of the transglycosylation forming 40% of IMO with di, tri and tetrasaccharides. A previous
study by Marin et al. (2006), α-glucosidade of yeast Xantophilomyces dendrorhous exhibited outstanding
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hydrolytic activity for maltooligosaccharides with maltose as the best substrate, and transglycosylation
activity for sugars acceptor with α-1-6-glycosidid bonds such as isomaltose and isomaltotriose.
- Sensory evaluation
Sensory evaluation tests are important for assessing the sensory opinions of a product and were
used in this study to know the quality and acceptance of a new beverage. Demographic data showed that
consumer panel was composed mainly of women (55%), with mean age between 18-29 years, 75% of
panelists said consuming natural juices regularly, being mostly between 2 to 3 times a week. A percentage
of 48% affirmed drinking orange juice every week and 23% reported consuming juice in a box or sugaradded juice.
In terms of general acceptability, the control sample had significantly difference (p>0.05) score
than fermented juices. The sensory score was highest (6.4) at natural orange juice on a 9 – point hedonic
scale. Following of sensory score 5.1 for fermented blend with malt extract (80%) and sucrose (20%)
(Figure 7). In this condition the fermentation contributes for decrease of sweetness, fact that corroborates
with the Just about Right test (Figure 8A), with sweetness close to ideal, that characteristic may have
improved the taste.

Figura 7. Sensory scores for the taste, acidity and overall acceptance by 9-point hedonic scale of
fermented blends treated with sucrose, malt extract and orange juice.
The lowest score for flavor, acidity and global acceptance was to blend 4, which goes beyond the
malt extract and sucrose, the orange juice. Thus, it is understood that the mixture of juice with the malt
extract provided an undesirable taste by the consumers. Possibly baking soda interfered more in this
combination, giving a more bitter taste, as evidenced by Just About Right test (Figure 8B). When asked
about their preference between the tested drinks, 62% of panelists chose the natural orange juice. This
result was already waiting, as when comparing a drink known and highly consumed as orange juice, with
other fermented and slightly inserted in the food habit, orange juice naturally receive higher scores.
However, it is emphasized that 28% of consumers prefer to brew containing only malt extract and
sucrose, in the proportion 80:20. Developing innovative products that satisfy various groups of consumers
is essential to add value to the food market. A popular method for hedonic assessment and product
diagnostics is the just-about-right (JAR) test (Zhi, Rao and Shi, 2016). The JAR scale ratings for the
different samples on sweetness and acidity, are illustrated in Figure 8.
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Figura 8. Just About Right rating for (A) Sweetness and (B) Acidity.
A high percentage of ratings in the blends 1 to 4 for sweetness range is indicative of fermentation
level of Weissela and high activity of the dextransucrase that releaded glicose and fructose, causing sweet
taste intensity to the liking of panelists. Data for acidity evidencied that the blend have a good acceptance,
because, all samples had low acidity. Blends 1 and 2 that had highest oligosaccharide production had also
JAR concerning acidity. The fermentative metabolism from Weissella has this properties, it produce
lower concentrations of acids than others microrganisms. Galle et al. (2010) reported that low acid
formation levels are beneﬁcial in food processing due to the negative unpleasant ﬂavour attributes
associated with higher amount.
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CONCLUSIONS
With this study it can be concluded that beverages with fermented orange juice and malt extract
and fermented malt extract with sucrose, represent viable substrates for enzymatic synthesis of isomaltooligosaccharides, with formation of high concentrations of them with different degrees of polymerization.
They constitute an alternative to cost reduction in the process of obtaining probiotic drinks. The result of
the fermented juices treated with varying levels of malt extract and sucrose showed there was isomaltooligosaccharide production; especially when we used malt extract (80%) and sucrose (20%) fermented
with Weissella cibaria. The transglycosylation activity investigated with 0.6 g / L of maltose at pH 5.5
and optimum temperature 35 ° C was important, since oligosaccharides generated mainly panose and
isomaltotriose. Taste, acidity and general acceptability were better for the control sample, the natural
orange juice, but it was followed by the fermented sample with malt extract and sucrose, that had good
acceptance as well. Sensory result by Just about right test showed that samples had suitable sensory
properties related to acidity and sweetness, good parameters of quality to evaluate juices. Enzymatic
synthesis of isomalto-oligosaccharides resulted in a drink with a reduced sugar content, enabling to obtain
bit calorie juice, combined with good sensory characteristics, such as acidity and sweetness, thus
contributing for the increasing the functional food market.
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