
 
PROPRIEDADES ANTIOXIDANTES E 

ANTIMICROBIANAS DOS FRUTOS DA AROEIRA 
(Schinus terebenthifolius Raddi). 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

 
Dentre os diversos fatores que conduzem à deterioração de produtos 

alimentícios observa-se que a grande maioria é devida a contaminações 

microbiológicas ou a alterações oxidativas de lipídios e outras substâncias 

susceptíveis à ação do oxigênio (ANTUNES e CANHOS, 1984). 

Mesmo com todo o avanço tecnológico das indústrias de extração e 

processamento de óleos e gorduras, as reações de oxidação destes 

componentes contidos ou adicionados em produtos alimentícios ainda é um 

dos pontos críticos responsáveis pela redução do prazo de validade. (ROHR, 

1978; ANTUNES e CANHOS, 1984; BOBBIO e BOBBIO, 1989). 

 A tendência mundial está voltada para o consumo de produtos naturais e 

produzidos sem danos ao meio ambiente denominados de “produtos orgânicos” 

(SCHIFFMAN e KANUK, 2000). A indústria alimentícia deverá acompanhar 

esta tendência de mercado, procurando estabelecer estratégias de 

reposicionamento dos produtos de acordo com as necessidades do público 

consumidor (COBRA, 1997; SCHIFFMAN e KANUK, 2000). No entanto, não se 

pode perder de vista que estes novos produtos devem ser competitivos, 

quando comparados aos produzidos pela agricultura convencional, 

processados e conservados com o auxílio tecnológico de aditivos alimentícios. 

Em geral, a percepção e análise feita pelos consumidores de “produtos 

orgânicos” abrangem diversos pontos que acabam por serem decisivos no 

processo de aquisição de um produto, podendo conduzir à recusa do consumo. 

Entre estes pontos analisados encontram-se (COBRA, 1997; SCHIFFMAN e 

KANUK, 2000): 

- presença ou ausência de aditivos alimentícios; 

- biodegradabilidade da embalagem e 
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- preço competitivo (aceitável um valor maior porém não abusivo ou 

justo com relação ao produto convencional). 

Pesquisas foram desenvolvidas na Universidade Federal do Paraná 

(STERTZ, 2004) para verificar as características químicas e microbiológicas de 

“produtos orgânicos”. Estes produtos apresentaram um teor de aditivos 

incidentais1 e uma carga microbiana é igual ou inferior quando comparado os 

produtos provenientes da agricultura convencional. 

Desta forma, os cuidados tecnológicos que se devem ter com estes 

produtos são os mesmos que os seguidos para os produtos de agricultura 

convencional, e, portanto, a aplicação de aditivos alimentícios, em alguns 

casos, se faz necessária, quer seja para melhorar as características sensoriais, 

quer seja para retardar as reações químicas e bioquímicas, bem como o 

crescimento de microrganismos patogênicos. 

Assim sendo, a pesquisa por produtos naturais que apresentem 

propriedades antioxidantes, associadas a propriedades bactericida ou 

bacteriostática vem sendo investigada mais atentamente nos últimos 15 anos. 

No caso das propriedades antioxidantes, a investigação não se restringe 

à área alimentícia sob o ponto de vista tecnológico. A procura por alimentos 

com poder antioxidante tem se mostrado muito difundida no meio científico. A 

investigação e comprovação desta propriedade de forma efetiva conferem a 

estes produtos o título de “alimento funcional 2”, podendo exercer seu poder 

sobre diversos constituintes do tecido animal, principalmente o colesterol, como 

é o caso dos compostos fenólicos. 

 

 

                                                           
1 Aditivo incidental é toda substância residual ou migrada, presente no alimento em decorrência 

dos tratamentos prévios a que tenham sido submetidos a matéria-prima alimentar e o 
alimento in natura e do contato do alimento com os artigos e utensílios empregados nas suas 
diferentes fases de fabrico, manipulação, embalagem, estocagem, transporte ou venda 
(SIMÃO, 1986). 

 
2 Alimentos Funcionais são os consumidos como parte da dieta usual, que produzem efeitos 

metabólicos ou fisiológicos e/ou capacidade de reduzir o risco de doenças 
crônico-degenerativas, além das suas funções nutricionais básicas. Tais propriedades têm 
que ser comprovadas junto às autoridades competentes, quando do registro do alimento ou 
do novo rótulo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1988; SALGADO, 2000). 
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2 OBJETIVO GERAL 
 

Este trabalho tem como objetivo geral a análise do fruto da aroeira 

(Schinus terebenthifolius Raddi) no que diz respeito às suas propriedades 

antioxidantes e antimicrobianas para uso em produtos alimentícios com relação 

aos compostos fenólicos em extratos alcoólico e aquoso.  

 

3 JUSTIFICATIVA 
 

 Sob o ponto de vista da tecnologia de alimentos, aliado às novas 

tendências de mercado que valorizam os "produtos orgânicos" e a preservação 

do meio ambiente, um estudo mais aprofundado sobre os frutos da aroeira 

seria oportuno, uma vez que, numa busca preliminar em Base de Dados de 

Anais da Ciência e Tecnologia de Alimentos (Food Science & Technology 

Abstracts) muitos trabalhos foram encontrados para avaliação das 

propriedades antioxidantes e antimicrobianas de vegetais. No entanto, as 

pesquisas realizadas com a Schinus terebenthifolius Raddi se concentram na 

análise das folhas e da seiva (tronco), sendo que nenhuma pesquisa foi 

encontrada com relação aos frutos da aroeira, uma espécie nativa da flora 

brasileira, sendo que esta pesquisa poderá contribuir para a melhoria na 

qualidade e salubridade de produtos alimentícios que necessitem de aditivos 

alimentícios para sua conservação. 
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CAPÍTULO I 

 
CARACTERIZAÇÃO BOTÂNICA DA AROEIRA 

 
 

As aroeiras são espécies muito comuns da flora brasileira. Pertencem à 

família das Anacardiaceae e são caracterizadas por plantas floríferas que 

englobam árvores e arbustos, ocorrentes nos países tropicais e temperados. 

São constituídas de folhas compostas, flores inconspícuas e frutos drupáceos, 

não raro, são comestíveis, como, por exemplo a manga,o cajá e o caju. As 

plantas apresentam condutos resiníferos, cujo conteúdo lhes confere um aroma 

peculiar. No Brasil, além das aroeiras, são representadas também pela mirueira 

ou gonçalo-alves (Astronium macrocalyx); pelo caju (Anacardium occidentale); 

pela manga (Mangifera indica) e pelo cajá (Spondias lutea) (FERREIRA, 1986). 

São muitas as plantas conhecidas com o nome de aroeira. Pela vasta 

quantidade de nomes populares que carregam, deixam transparecer que se 

tratam de espécies espalhadas pelo país. As aroeiras de pequeno porte, que 

apresentam características ornamentais e ocorrem em grande parte do 

território nacional desde Pernambuco até o Rio Grande do Sul 

(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2002). 

O nome popular, aroeira, é uma corruptela de araroeira, que vem de 

arara, dando a idéia de que esta árvore seria de propriedade da ave, já que 

nela a arara pousa e vive com freqüência, fazendo dela seu hábitat 

(BORNHAUSEN, 2002). 

Dentre as mais de 500 espécies de Anacardiaceae conhecidas, as que 

se destacam pela sua importância para os objetivos deste trabalho são: 

- Schinus terebenthifolius Raddi; 

- Schinus molle L.; 

- Astronium urundeuva Engl. (Myracrodruon urundeuva Fr. All.) e 

- Lithraea brasiliens March 

 

Especificamente a Schinus terebenthifolius Raddi ou popularmente 

conhecida como aroeira-vermelha é uma árvore de folhas perenes, originária 

na América do Sul, especialmente no Brasil, Paraguai e Argentina. Na Flórida, 
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onde foi introduzida como ornamento no final de 1800 e começou a se espalhar 

na década de 60, é considerada uma das mais agressivas e invasoras de 

ambientes como a região denominada de Everglades nos Estados Unidos. Seu 

nome científico se deve à semelhança com as folhas pertencentes ao gênero 

Terebinthus3. A palavra terebinthifolius é uma combinação de terebinthus e 

folia, que em latim significa folha (BORNHAUSEN, 2002; UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO, 2002). 

 

A Schinus terebenthifolius Raddi é uma árvore de médio porte, com 

tronco curto, normalmente escondido pelos galhos entrelaçados. Atinge a altura 

de 5 a 10 metros. Suas folhas são verde-escuras, compostas, oblongas a 

elípticas e com nervura proeminentes na parte de cima do limbo. As flores 

brancas ou de cor amarelo-pálido possuem sexos separados, na mesma 

árvore. São pequenas e agrupadas em inflorescências do tipo cacho. Os frutos 

são do tipo drupa e têm coloração verde no início e depois se tornam 

vermelhos (FIGURA 01 E 02). Essa casca vermelha seca se transforma em 

uma espécie de concha de papel que envolve a semente. A semente é única, 

marrom escura e mede cerca de 0,3 milímetros de diâmetro (BORNHAUSEN, 

2002). 

Recebe também muitos outros nomes populares: aderno, almecega, 

arendeúva, arendiuva, arindeúva, aroeira legítima, aroeira-d'água, aroeira-de-

capoeira, aroeira-de-mato-grosso, aroeira-do-campo, aroeira-do-ceará, aroeira-

do-cerrado, aroeira-do-sertão, aroeira-mansa, aroeira-preta, aruiva, árvore-da-

arara, chibatan, gibatão, itapicurus, orindeúva, orindiuva, pandeiro, ubatan, 

ubatani, urindeúva, urindiúba, urinduba, urunday, urundéuva (BORNHAUSEN, 

2002). 

 

                                                           
3  A família das Terebintáceas, cujo exemplar mais conhecido é o terebinto, uma arvoreta 

(Pistacea terebinthus) nativa da região mediterrânea, de folhas decíduas, com nove a 13 
folíolos mucronados, flores pequenas, unissexuais e apétalas, arrumadas em panículas, e 
cujo fruto é uma drupa minuta, orbicular-achatada, negro-purpúrea e engelhada. Exsuda, 
mediante incisão, uma goma transparente e aromática (FERREIRA, 1986). 
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FONTE: DEGÁSPARI, 2004a. 

FIGURA 01 – Cacho com os frutos da Schinus terebenthifolius Raddi. 

 

 
FONTE: DEGÁSPARI, 2004b. 

FIGURA 02 - Schinus terebenthifolius Raddi frutificando situada em latitude sul 

25º 25’ 36,8” , longitude oeste 49º 17’ 51,0”  e altitude de 892 

metros na cidade de Curitiba - PR. 
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Em outros idiomas são nomeadas como: “brasilianischer pfeffer” e 

“peruanischer pfeffer” (alemão), “pimentero del Brasil” e “turbinto” (espanhol), 

“faux poivrier” e “poivre rose” (francês), “christmas-berry”, “brazilian pepper” e 

“florida holly” (inglês) (BORNHAUSEN, 2002). 

Seu fruto, pequeno e de cor vermelha bem forte e brilhante, é muito 

procurado pela aves. Quando se recobre toda de cachos de frutos 

posicionados nas extremidades dos ramos (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 

2002). 

Este pequeno fruto destaca-se dentre as muitas especiarias existentes e 

que são utilizadas essencialmente para acrescentar sabor e refinamento aos 

pratos da culinária universal. O sabor suave e levemente apimentado do fruto 

da aroeira-vermelha, de uso decorativo, permite o seu emprego em diversas 

preparações, podendo ser utilizada na forma de grãos inteiros ou moídos. No 

entanto, a aroeira é especialmente apropriada para a confecção de molhos que 

acompanham as carnes brancas, de aves e peixes, por não abafar o seu gosto 

sutil. Introduzida na cozinha européia, com o nome de “poivre rose” (pimenta-

rosa), o fruto da aroeira-vermelha acrescentou um gostinho tropical à culinária 

(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2002). 

Apresenta componentes conforme descrito a seguir: Cis-sabinol, 

simiarenol, D-caroteno, ácido masticodienóico, 3-hidroxi-masticadienônico, 

eschinol, terechutona, baicremona, ácido terebentifólico, cadineno, cadinol, 

calameneno, canfeno, carvacrol, cariofileno, copaina, cimeno, elemol, ácido 

gálico, limoneno, ácido linoléico, mirceno, ácido oléico, ácido palmítico, 

felandreno, pineno, piperina, quercetina, quercitrina, rutina, sabineno, b-

sitosterol, tanino, terpineol (BORNHAUSEN, 2002). 

As partes utilizadas são: casca, folhas e frutos. Apresenta as seguintes 

propriedades medicinais: adstringente, antidiarréica, antiinflamatória, 

depurativa, diurética e febrífuga. Não é utilizada como componente para 

cosmetologia. Devido à composição de seu óleo essencial, é usada no 

tratamento de distúrbios respiratórios. Popularmente, também é empregada no 

tratamento da diarréia, inflamações, para promover a transpiração e a 

eliminação de líquidos. A casca da aroeira tem ação contra febre, hemoptises e 
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afecções uterinas em geral. Da casca extrai-se um óleo empregado contra 

tumores e doenças da córnea. Pessoas sensíveis à sua composição química 

devem evitar o contato da planta com a pele. O fruto que ainda não está 

maduro pode ser fatal para cavalos e, maduro, pode intoxicar pássaros, se 

consumido em grande quantidade. Para o homem, a aroeira pode causar 

irritações de pele, problemas respiratórios e vômitos (BORNHAUSEN, 2002). 

A retirada da casca é feita com motosserras e machados e das folhas no 

início da floração. Os frutos devem ser colhidos quando estiverem maduros. A 

secagem da casca deve ser feita ao sol ou no secador, com temperatura 

máxima de 45ºC. Das folhas, na sombra, em local bem ventilado, ou no 

secador, com temperatura máxima de 35ºC. (BORNHAUSEN, 2002). 

O acondicionamento da casca deve ser feito em sacos de pano, bem 

fechados, em local escuro e bem ventilado; das folhas em sacos de pano ou 

plástico atóxico, bem fechados, em local escuro e bem ventilado. 

(BORNHAUSEN, 2002). 

 

A Schinus molle L. ou aroeira-mansa é originária do Sul do país. É uma 

planta silvestre ornamental pouco cultivada. Com sua resina, os jesuítas 

preparavam um líquido que se tornou conhecido como "bálsamo das missões". 

Em muitos lugares, acredita-se que o óleo essencial contido na planta tenha 

propriedades venenosas. O que ocorre é que existem várias espécies da 

planta, e algumas delas podem causar uma reação alérgica em indivíduos 

sensíveis, embora não cause grandes danos (BORNHAUSEN, 2002). 

É uma árvore de 4 a 10 m de altura, cujo tronco apresenta casca 

espessa e copa densa. Folhas compostas por 3 a 10 pares de folíolos, de 

bordas serradas. Quando floresce, de setembro a janeiro, suas flores pequenas 

e aromáticas, de coloração amarelo-clara, atraem abelhas. Seu fruto é 

arredondado, de coloração vermelha e brilhante, reunido em cachos 

pendentes. Apresenta polpa avermelhada e comestível (BORNHAUSEN, 

2002). 

Recebe outros nomes populares como: abaraíba, aguaraibá-guaçu, 

anacauita, aroeira, aroeira-do-amazonas, aroeira-folha-de-salso, corneíba, 
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pimenteira-do-peru, bem como em outros idiomas: “aguaribay” (espanhol), 

“faux poivrier” (francês), “pepper tree” (inglês) (BORNHAUSEN, 2002). 

Apresenta-se constituída por princípios ativos do tipo hidrocarbonetos e 

óleos essenciais, sendo as partes utilizadas a casca de tronco e os frutos. Tem 

propriedades medicinais, tais como: adstringente, anti-reumática, antidiarréica, 

balsâmica, cicatrizante, depurativa, diurética, emenagoga, febrífuga e 

hemostática (BORNHAUSEN, 2002). 

Não é utilizada em cosmetologia e o óleo extraído de sua casca é muito 

utilizado na medicina popular, reputado como eficiente no tratamento de febres, 

doenças da córnea e das vias respiratórias e urinárias, sendo também indicada 

para uso em banhos no reumatismo, dor ciática, diarréias e disenterias, feridas, 

inflamações em geral, hemorragias internas e ínguas. Não foram encontradas 

contra-indicações na literatura consultada, porém pode causar alergia em 

pessoas sensíveis (BORNHAUSEN, 2002). 

Os frutos podem ser colhidos de janeiro a julho e a casca de tronco a 

qualquer época do ano. A secagem da casca de tronco deve ser feita ao sol.  

As formas de acondicionamento da casca de tronco deve ser feita em sacos de 

pano, bem fechados, em local seco e bem ventilado. Os frutos podem ser 

consumidos na forma desidratada e devem ser armazenados em local bem 

ventilado (BORNHAUSEN, 2002). 

 

Astronium urundeuva Engl. (Myracrodruon urundeuva Fr. All.) é uma 

árvore de tronco alto, linheiro, podendo chegar a ter mais de 1 m de diâmetro, 

encimada por larga copa, formada de ramos flácidos. Estes, quando novos, são 

revestidos de pêlos. Folhas alternas, imparipinadas, com 5-7 pares de folíolos, 

ovalado-obtusos, pubescentes em ambas as faces. Flores em panículas, 

purpúreas com pêlos brancacentos. Frutos drupáceos, pequeninos, globoso-

ovais, curtamente apiculados. Madeira de cerne roxo-escuro, muito dura, com 

veios claros, difícil de ser lavrada. É utilizada para construção civil, esteios, 

dormentes, vigamentos, postes, obras hidráulicas, quase imputrescível ao 

contato do solo. A casca é balsâmica e hemostática, usada entre os sertanejos, 

como tônico e contra as doenças das vias respiratórias, do aparelho urinário, 

 



11 

nas hemoptises e metrorragias. As folhas maduras são forrageiras. Cresce de 

preferência nos sopés e quebradas das serras litorâneas e nos tabuleiros 

praieiros, vindo daí a denominação de aroeira da serra (ESCOLA SUPERIOR 

DE AGRICULTURA DE MOSSORÓ, 2002;  AGROV, 2002). 

A Astronium urundeuva apresenta propriedades medicinais sendo 

considerada como um excelente anti-inflamatório e cicatrizante tanto para 

adultos quanto para crianças. Atualmente é produzido e comercializado 

exclusivamente pelo Laboratório Rocha (LABORATÓRIO ROCHA, 2002). 

Em muitos lugares acredita-se que o óleo essencial contido na planta 

tenha propriedades venenosas, mas, o que ocorre de fato, é uma simples 

reação alérgica dos indivíduos sensíveis, que não causa maiores danos. 

Também por esses motivos, a aroeira-vermelha é conhecida como falsa-

pimenta ou aroeira-mansa (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2002). 

 

A Lithraea brasiliens March, conhecida também como: pau-de-bugre, 

coração-de-bugre, aroeirinha preta, aroeira-do-mato, aroeira-brava apresenta 

toxicidade em todas as partes da planta. Os sintomas aparecem após o contato 

ou até mesmo a proximidade, provocando uma reação dérmica local (bolhas, 

vermelhidão e coceira), que persiste por vários dias. Já a ingestão pode 

provocar manifestações gastrointestinais, devido aos princípios ativos 

conhecidos dos óleos voláteis: felandreno, carvacrol e pineno (FIOCRUZ, 

2002). 
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CAPÍTULO II 
 

PROPRIEDADES ANTIOXIDANTES DE COMPOSTOS ORGÂNICOS 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

 O processo de oxidação de substâncias orgânicas é uma das principais 

causas da redução da vida de prateleira dos produtos alimentícios 

industrializados bem como das matérias-primas em geral. Portanto, o 

conhecimento e compreensão dos mecanismos de reação e as formas de 

controle para os mesmos são de suma importância econômica para a indústria 

alimentícia. 

 Dentre as principais reações de oxidação em produtos alimentícios se 

destacam: escurecimento enzimático e oxidação de lipídios. 

No caso das reações de oxidação de lipídios, os principais problemas 

decorrentes são as alterações sensoriais envolvendo o desenvolvimento de  

aromas desagradáveis, denominadas de uma forma generalizada de ranço. 

Estas reações ocorrem com substratos específicos que são os ácidos graxos, 

encontrados normalmente na constituição dos glicerídios. Esta alteração na 

qualidade de um produto é o principal parâmetro de controle físico-químico 

(ponto crítico de controle) que define o prazo de validade de diversos produtos 

alimentícios processados, principalmente quando apresentam valores de 

atividade de água inferiores a 0,3. Nesta faixa de valores de atividade de água, 

atinge-se a zona de adsorsão primária ou a monocamada, que propicia a ação 

catalítica de metais, favorecendo o desenvolvimento das reações de oxidação 

dos lipídios (BOBBIO e BOBBIO, 1992; FENNEMA, 1993). 

O desenvolvimento de notas aromáticas de ranço é tão freqüente em 

produtos alimentícios que a grande maioria dos consumidores já se habituou a 

estes aromas, sendo que, em alguns casos, já se tornaram características dos 

produtos a serem consumidos. É o caso típico de salgadinhos tipo snacks, 

acondicionados em embalagens transparentes. Estes aromas de ranço passam 
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por desapercebidos e os produtos são consumidos normalmente a menos que 

alguém alerte sobre estas alterações. 

 Por outro lado, estas reações são desejáveis em determinados 

produtos, como é  caso de alguns queijos, onde estes aromas fazem parte do 

complexo perfil sensorial que identifica e traduz o conceito destes produtos. 

 

2 RADICAIS LIVRES E AS ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO 
 

 Define-se como radical livre toda espécie que apresenta um ou mais 

elétrons desemparelhados. O elétron livre, que caracteriza o radical livre, pode 

estar posicionado em um átomo de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, carbono, 

enxofre ou átomos de metais de transição. Na natureza existem duas 

importantes substâncias que podem gerar radicais livres: o oxigênio no estado 

fundamental (O2) e o óxido nítrico (NO), que ocorre como poluente atmosférico, 

mas que também é sintetizado em diversas células e atualmente identificado 

como o fator relaxante dependente do endotélio e um importante vasodilatador 

(CHEESEMAN e SLATTER, 1996; ROVER JUNIOR et al., 2001) 

 Pelo fato da molécula de oxigênio ser um bi-radical (apresentar dois 

elétrons livres nos orbitais p antiligantes), o oxigênio reage preferencialmente 

com moléculas de configuração eletrônica semelhante. No entanto, o oxigênio 

pode dar origem a diversas espécies reativas, seja por absorção de energia ou 

por transferência de elétrons. Na forma de oxigênio seu poder oxidante é maior 

(CHEESEMAN e SLATTER, 1996; ROVER JUNIOR et al., 2001). 

 Uma outra via de formação de espécies reativas de oxigênio (ROS), 

consiste na redução unieletrônica do oxigênio à água, na qual a entrada de 4 

elétrons na molécula de oxigênio promove o aparecimento do radical 

superóxido (O2•
-), peróxido de hidrogênio (H2O2) e o radical hidroxila (OH•-), 

intermediários parcialmente reduzidos do oxigênio molecular, conforme 

esquema exibido na FIGURA 01 (CHEESEMAN e SLATTER, 1996; ROVER 

JUNIOR et al., 2001). 
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O2     →    O2•-    
→

    H2O2    →     OH•- →    H2O 

FONTE: ADEGOKE, 1998

FIGURA 01 – Espécies reativas de oxigênio ou ROS. 

 

 O principal problema é que o H2O2 (peróxido de hidrogênio) atravessa 

facilmente as membranas celulares e ao receber mais um elétron, normalmente 

proveniente do ferro ou do cobre, origina o radical hidroxila. Este último é, entre 

as espécies radicalares conhecidas, uma das mais reativas, pois necessita 

somente de mais um elétron para se estabilizar. Estas espécies reativas de 

oxigênio para se estabilizarem devem doar ou receber elétrons de uma ou 

outra molécula, tornando esta última uma espécie também com características 

de um radical (CHEESEMAN e SLATTER, 1996; ROVER JUNIOR et al., 2001). 

 

3 OXIDAÇÃO DE LIPÍDIOS 
 

 Os mecanismos de reação para explicar a ocorrência destes processos 

de deterioração em lipídios ainda não estão totalmente esclarecidos. Sabe-se, 

no entanto, que eles podem se oxidar por meio de mecanismos via enzimática 

ou não enzimática. 

 Os alimentos contendo significantes teores de ácidos graxos 

polinsaturados têm contribuído para a necessidade de se empregar agentes 

antioxidantes para prevenir a oxidação. Os antioxidantes mais largamente 

empregados são o butil-hidroxi-tolueno (BHT), butil-hidroxi-anisol (BHA) e 

butilhidroquinonas terciárias e, em alguns casos, a ação sinérgica do ácido 

cítrico é indispensável. Estes agentes antioxidantes tendem a estabilizar os 

ácidos graxos em alimentos através da reação com radicais livres, quelando 

íons metálicos e interrompendo a fase de propagação da oxidação lipídica. Os 

antioxidantes naturais ou artificiais apresentam funções similares e vem sendo 

questionada a salubridade de alguns antioxidantes comerciais, visto que alguns 

estudos têm demonstrado que eles podem favorecer efeitos mutagênicos e 

carcinogênicos (BIRCH et al., 2001). 
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De acordo com os relatos da literatura ligada à área, têm-se encontrado 

diversos indícios de que as reações ocorrem devido à formação de radicais 

livres, que pode ser caracterizada por (FENNEMA, 1993): 

- uma forte inibição por espécies químicas que interferem com outras 

reações de radicais livres; 

- pela ação da luz e substâncias capazes de produzir radicais livres; 

- pela alta produção de hidroperóxidos; 

- por rendimentos quânticos superiores à unidade quando as reações 

de oxidação se iniciam pela ação da luz; e 

- por um período de indução relativamente grande quando se iniciam 

com o substrato puro. 

 Verifica-se que, a produção dos primeiros radicais livres necessários 

para iniciar a propagação da reação, se consegue por meio da presença de um 

agente catalisador. Os diversos ensaios científicos levam a crer que a etapa 

inicial da reação se dá pela decomposição de um hidroperóxido mediante um 

catalisador metálico e/ou pela exposição à luz. A ação do oxigênio ocorre 

através de seu estado químico denominado de singlete, principalmente quando 

em tecidos vivos, tais como clorofila e mioglobina (FENNEMA, 1993). 

A reação direta de uma molécula de lipídio com uma molécula de 

oxigênio, resulta numa autooxidação. Este mecanismo de autooxidação pode 

ser descrito em três fases distintas: iniciação, propagação e terminal (BOBBIO 

e BOBBIO, 1992; FENNEMA, 1993; ADEGOKE, 1998).  

A autooxidação lipídica acredita-se ser iniciada com a formação de 

radicais livres (BOBBIO e BOBBIO, 1992; FENNEMA, 1993; ADEGOKE, 1998):  
 

RH   →  R•   +   H• 

 

R•   +   O2    →     ROO• 
 

A formação do radical lipídico R• é catalizada por traços de metais, 

irradiação, luz ou aquecimento e por condições alcalinas. Os hidroperóxidos 

lipídicos (ROOH) existem em quantidades traços são fundamentais para a 
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reação de oxidação, propiciando a formação de outros radicais (BOBBIO e 

BOBBIO, 1992; FENNEMA, 1993; ADEGOKE, 1998):  

 

ROOH    →    RO•    +    OH• 

 

2 ROOH    →    RO•    +    ROO•    +    H2O    

 

Na fase de propagação, os radicais lipídicos são convertidos em radicais 

peroxi pela reação com o oxigênio molecular: 

 

R•    +    O2    →     ROO• 

 

ROO•    +    RH    →    ROOH    +    R• 

 

Os radicais lipoperóxidos iniciam uma série de reações com outras 

moléculas, resultando na formação de hidroperóxidos lipídicos e radicais livres 

derivados de lipídios. A reação de propagação torna-se um processo contínuo 

desde que as moléculas de ácidos graxos insaturados estejam disponíveis. 

Quando ocorre a redução dos ácidos graxos insaturados, os radicais ligam-se 

uns aos outros, formando um composto não-radical estável (BOBBIO e 

BOBBIO, 1992; FENNEMA, 1993; ADEGOKE, 1998).  

 

R•    +    R•    →    R-R 

 

R•    +    ROO•    →    ROOR 

 

ROO•    +    ROO•    →    ROOR    +    O2

 

Esta reação terminal pode tornar-se importante em óleos comestíveis 

aquecidos em altas temperaturas, quando grandes quantidades de polímeros 

são formadas durante o processo de fritura. Os hidroperóxidos são 

decompostos rápida e expontaneamente a 160°C e a concentração de radicais 
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peroxi pode torna-se realmente elevada sob estas condições, conduzindo à 

formação de polímeros. Entretanto, hidroperóxidos podem também se 

decompor para produzir alcoóis, aldeídos, aquil-formatos, cetonas, 

hidrocarbonetos. A fase de propagação pode ser prevenida pela presença de 

antioxidantes naturais ou sintéticos, os quais interrompem a reação em cadeia. 

A vitamina E é a mais comum substância lipossolúvel que interrompe e previne 

a peroxidação lipídica pela conversão dos radicais livres em substâncias 

menos reativas (BOBBIO e BOBBIO, 1992; FENNEMA, 1993; ADEGOKE, 

1998): 

 

TH    +    X•    →    T•    +    XH 

onde: 

TH = tocoferol   ;   X• = radical livre  e  T• = radical tocoferoxil 

 

O radical tocoferoxil é novamente convertido a tocoferol por 

antioxidantes hidrossolúveis, como por exemplo, o ascorbato e os compostos 

fenólicos (ADEGOKE, 1998). 
 

4 COMPOSTOS ANTIOXIDANTES 
 

 Antioxidantes são compostos que podem retardar ou inibir a oxidação 

de lipídios ou outras moléculas, evitando o início ou propagação das reações 

em cadeia de oxidação. A atividade antioxidante de compostos fenólicos é 

principalmente devida às suas propriedades de óxido-redução, as quais podem 

desempenhar um importante papel na absorção e neutralização de radicais 

livres, quelando o oxigênio triplete e singlete ou decompondo peróxidos. Em 

geral, existem duas categorias básicas de antioxidantes: os naturais e os 

sintéticos (ANTUNES e CANHOS, 1984; SIMÃO, 1985; FENNEMA, 1993; 

BRENNA e PAGLIARINI, 2001; ZHENG e WANG, 2001). 
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 Diversos estudos têm demonstrado que o consumo de substâncias 

antioxidantes na dieta diária pode produzir uma ação protetora efetiva contra os 

processos oxidativos que naturalmente ocorrem no organismo. Foi descoberto 

que uma série de doenças, entre as quais câncer, aterosclerose,  diabetes, 

artrite, malária, AIDS e doenças do coração, podem estar ligadas aos danos 

causados por formas de oxigênio extremamente reativas denominadas de 

"substâncias reativas oxigenadas" ou simplesmente ROS. Estas substâncias 

também estão ligadas com processos responsáveis pelo envelhecimento do 

corpo (BRENNA e PAGLIARINI, 2001; YILDIRIM, MAVI e KARA, 2001). 

 Os mecanismos endógenos de defesa (ou mediadores de redox tais 

como superóxido dismutase, catalase, peroxidase e metaloproteínas) podem 

ser auxiliadas favoravelmente com a introdução de antioxidantes por meio da 

dieta (BRENNA e PAGLIARINI, 2001; YILDIRIM, MAVI; KARA, 2001). 

 As ROS's são, na verdade, as várias formas de oxigênio ativado 

(singlete), entre as quais se incluem os denominados radicais livres. Nos 

organismos vivos as várias formas de ROS's podem ser constituídos de 

diversas maneiras. Por exemplo, nas fontes exógenas produtoras de radicais 

livres inclui-se a fumaça do tabaco, radiações ionizantes, solventes orgânicos e 

pesticidas (YILDIRIM, MAVI; KARA, 2001). 

  Da mesma forma, o emprego de agentes antioxidantes visando o 

aumento do prazo de validade de produtos alimentícios é uma constante na 

área da tecnologia de alimentos. A Resolução n° 04 de 24/11/88 relaciona um 

total de 13 aditivos permitidos classificados como antioxidantes, possíveis de 

serem adicionados em aproximadamente 40 a 50 alimentos (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 1988). 
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 A partir do início dos anos 80 o interesse em encontrar antioxidantes 

naturais para o emprego em produtos alimentícios ou para uso farmacêutico 

tem aumentado consideravelmente, com o intuito de substituir antioxidantes 

sintéticos os quais tem sido restringidos devido ao seu potencial de 

carcinogênese bem como pela comprovação de diversos outros males como 

aumento do peso do fígado e significativo aumento do retículo endoplasmático 

(SIMÃO, 1985; ZHENG e WANG, 2001; MELO e GUERRA, 2002; YILDIRIM, 

MAVI; KARA, 2001). 

 As matérias-primas in natura disponíveis como frutas, vegetais em geral 

e condimentos contém numerosos fitoquímicos além dos compostos fenólicos 

como por exemplo compostos nitrogenados, carotenóides, ácido ascórbico e 

tocoferóis. Muitos destes fitoquímicos apresentam significante capacidade 

antioxidante e são associados à baixa incidência e baixa mortalidade por 

câncer  em seres humanos que deles se utilizam (WATANABE, 1998; BIRCH 

et al., 2001; SLUIS et al., 2001; TOMÁS-BARBERÁN el al., 2001; VINSON et 

al., 2001; WANG e ZHENG, 2001; ZHENG e WANG, 2001; YILDIRIM, MAVI; 

KARA, 2001). 

 
5 COMPOSTOS ANTIOXIDANTES ARTIFICIAIS 
 

 Em muitos casos, a vasta aplicação dos antioxidantes artificiais em 

produtos alimentícios, deve-se ao fato de que eles apresentam características 

tecnológicas muito apropriadas e adequadas ao fim que se deseja alcançar, ou 

seja, retardar ou inibir a oxidação do produto sem acarretar problemas ou 

"defeitos" tecnológicos (ANTUNES e CANHOS, 1984). 

Diversos fatores devem ser levados em consideração na seleção de 

antioxidantes (ANTUNES e CANHOS, 1984): 

- devem apresentar potencial antioxidante adequado sob condições 

comerciais de armazenamento e manipulação; 

- devem apresentar características de solubilidade ou dispersibilidade 

compatíveis com os produtos aos quais são agregados; 
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- devem ser tecnologicamente vantajosos e economicamente 

superiores se comprovados a outros métodos de inibição de 

oxidação, tais como embalagens a vácuo ou armazenamento à baixa 

temperatura; 

- não devem contribuir com sabores estranhos ou odores indesejáveis 

aos produtos nos quais são empregados; 

- não devem ser empregados como artifício para mascarar os efeitos 

de armazenamento, manuseio e processamento inadequadamente 

conduzidos. 

Dentre todos estes fatores limitantes, uma das principais razões da 

ineficácia de certas aplicações de antioxidantes é a incompleta e não uniforme 

dispersão do mesmo dentro do produto. Neste caso específico, os 

antioxidantes artificiais desempenham um papel praticamente ideal (ANTUNES 

e CANHOS, 1984). 

 

6 COMPOSTOS ANTIOXIDANTES NATURAIS 
 

O interesse pelos antioxidantes naturais teve início da década de 80 

diante da comprovação de efeitos maléficos causados por doses elevadas de 

BHT (butil-hidroxi-tolueno), BHA (butil-hidroxi-anisol) e T-BHQ (t-butil-

hidroquinona) sobre o peso do fígado e marcado aumento do retículo 

endoplasmático, entre outras (DURÁN e PADILLA,1993). Como conseqüência, 

ênfase foi dada à identificação e purificação de novos compostos com atividade 

antioxidante, provenientes de fontes naturais, que pudessem atuar sozinhos ou 

sinergicamente com outros aditivos, como alternativa para prevenir a 

deterioração oxidativa de alimentos e limitar o uso dos antioxidantes sintéticos. 

As evidências científicas permitem afirmar que a propriedade antioxidante das 

especiarias e de outros vegetais se deve, principalmente, a seus compostos 

fenólicos. A maioria destes compostos, com exceção do tocoferol, possuem 

grupos funcionais ativos na posição orto enquanto que nos antioxidantes 

sintéticos, com exceção dos galatos, esses grupos encontram-se na posição 

para, sem que haja mudança na ação (POKORNÝ, 1991).  
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A determinação da atividade antioxidante de produtos naturais teve 

início com CHIPAULT et al. (1952) em especiarias, ingredientes utilizados em 

alimentos desde os primórdios da história, não somente para melhorar ou 

ressaltar as características sensoriais dos alimentos, mas também, para 

preservá-los. Diversas pesquisas em nível nacional e internacional sobre 

propriedade antioxidante de vegetais foram realizadas nos últimos 20 anos em 

decorrência da busca de um estilo de vida mais saudável e da constatação de 

que certos alimentos apresentam substâncias biologicamente ativas que 

trazem benefícios à saúde ou efeitos fisiológicos desejáveis (PARK, KOO; 

CARVALHO, 1997). Neste contexto, os vegetais que apresentam propriedade 

antioxidante integram o grupo destas substâncias, denominadas funcionais, por 

estarem potencialmente envolvidos na redução do risco de doenças (KROON e 

WILLIAMSON, 1999). Observa-se ainda, que a maioria das investigações 

realizadas restringiram-se à verificação da atividade antioxidante sem contudo 

isolarem e identificarem o composto ativo. Constata-se também que a atividade 

antioxidante de um composto proveniente de uma fonte natural é influenciada 

por diversos fatores, tais como: país ou região na qual a planta foi cultivada, o 

substrato lipídico utilizado no ensaio, o solvente, a técnica de extração 

empregada e a forma da especiaria testada, se em pó, em extrato ou fração 

isolada, conforme estabelecido por FRANKEL (1991) e MADSEN e 

BERTELSEN (1995). Como exemplo das diferenças decorrentes da origem da 

planta, pode-se citar o estudo de ZAIDI et al. (1998) que evidenciaram seis 

diferentes flavonas na Mentha suaveolens colhida na França das quais apenas 

uma integrava o perfil dos flavonóides da mesma planta cultivada na Espanha. 

Quanto ao substrato lipídico, BASAGA; TEKKAYA e ACIKEL (1997) 

observaram que o extrato metanólico de alecrim foi mais efetivo em óleo de 

soja do que em óleo de milho cujo teor de linolênico e linoléico, 

respectivamente, é mais elevado. No que concerne aos solventes orgânicos, o 

metanol, por conseguir extrair elevadas quantidades do composto bioativo, tem 

sido apontado como o mais efetivo (ECONOMOU; OREOPOULOU e 

THOMOPOULOS, 1991), embora, outros solventes tenham demonstrado 

eficácia comprovada, a exemplo da acetona, de baixa polaridade, usado por 
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JITOE et al. (1992) em gengibre, e da água utilizada por MOLLER et al. (1999) 

para extrair compostos fenólicos de um tipo de erva semelhante ao orégano 

(“dittany”). Evidencia-se, portanto que a solubilidade em um determinado 

solvente é uma característica peculiar do fitoquímico, o que explica a 

inexistência de um procedimento universal e aponta para a necessidade de 

seleção criteriosa do método de extração para cada fonte natural de 

antioxidante. 

 

7 COMPOSTOS FENÓLICOS DE FONTES VEGETAIS 
 

 Os compostos fenólicos de fontes vegetais podem ser divididos em dois 

grupos: os flavonóides e os não flavonóides, sendo que ambos são metabólitos 

secundários presentes em frutas e vegetais. Os denominados de flavonóides 

são os que apresentam a estrutura química descrita como C6-C3-C6. Já os 

denominados de não-flavonóides são classificados como (BURNS et al., 2001; 

MELO e GUERRA, 2002): 

- os derivados das estruturas químicas C6-C1 específicas dos ácidos 

hidroxi-benzóico, gálico e elágico; 

- os derivados das estruturas químicas C6-C3 específicas dos ácidos 

cafêico e p-cumárico hidroxi-cinamatos; e 

- os derivados das estruturas químicas C6-C2-C6 específicas do 

trans-resveratrol, cis-resveratrol e trans-resveratrol-glucosídio. 

 

A distribuição dos flavonóides nos vegetais depende de diversos fatores 

de acordo com o filo/ordem/família do vegetal bem como da variação das 

espécies. Os flavonóides são formados da combinação de derivados 

sintetizados da fenilalanina (via metabólica do ácido chiquímico) e ácido 

acético. Os padrões de distribuição dependem do grau de acesso à 

luminosidade, especialmente raios ultravioleta B, pois a formação dos 

flavonóides é acelerada pela luz. Consequentemente, plantas cultivadas em 

estufas, onde os raios ultravioletas são bloqueados, o conteúdo de flavonóides 

é reduzido. Vegetais que crescem na Espanha ou na África do Sul são 
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apontados como contendo de 4 a 5 vezes mais flavonóides que os que 

crescem no Reino Unido  (BOBBIO e BOBBIO, 1989; FENNEMA, 1993; 

BURNS et al., 2001; AHERNE e O’BRIEN, 2002; SELLAPPAN; AKOH; 

KREWER, 2002).  

O grupo dos flavonóides é também conhecido como polifenólicos e 

geralmente ocorrem em plantas na forma de glucosídios, sendo uma das 

substâncias responsáveis pela atribuição do perfil sensorial de frutas, 

atribuindo-lhes o corpo característico. Mais de 6.000 diferentes estruturas já 

foram identificadas e este número continua a aumentar  (BOBBIO e BOBBIO, 

1989; FENNEMA, 1993; SLUIS et al., 2001; AHERNE e O’BRIEN, 2002; 

CORDENUNSI et al., 2002). 

 Em pesquisas epidemiológicas, alguns flavonóides apresentam-se 

associados com a proteção contra doenças do envelhecimento. Isto pode ser 

justificado devido à sua ação antioxidante. A formação de radicais livres pelo 

oxigênio é supostamente a chave para o desenvolvimento de câncer e doenças 

coronárias, aliado à função protetora da membrana celular. Radicais livres 

podem atacar biomoléculas, dentre as quais destacam-se os lipídios, as 

proteínas ou DNA propriamente dito, os quais podem ser preservados pela 

ação dos antioxidantes (BIRCH et al., 2001; BRENNA e PAGLIARINI, 2001; 

KOO e SUHAILA, 2001; SLUIS et al., 2001; VINSON et al., 2001; WANG e 

ZHENG, 2001; YILDIRIM; MAVI; KARA, 2001; ZHENG e WANG, 2001; 

SELLAPAN; AKOH; KREWER, 2002). 

 As frutas, principalmente as que apresentam a coloração do vermelho 

ao azul, são as mais importantes fontes de compostos fenólicos em dietas 

alimentares. Especialmente os derivados do ácido hidroxibenzóico e do ácido 

hidroxicinâmico dentre estes cita-se: as antocianinas, os flavonóis, as 

catequinas e os taninos (hidrolisados ou condensados) nas quais estão 

freqüentemente presentes. Muitos destes compostos apresentam uma grande 

gama de efeitos biológicos, incluindo ações antioxidantes, antimicrobiana, anti-

inflamatória e vasodilatadora. Estes compostos fenólicos apresentam diversas 

funções de defesa para as plantas, não somente contra agentes do meio 

ambiente (luz, temperatura e umidade), mas para fatores internos incluindo 

 



25 

diferenças genéticas, nutrientes e contribuindo para a síntese hormonal  

(BURNS et al., 2001; KÄHKÖNEN; HOPIA; HEINONEN, 2001; SLUIS et al., 

2001; ZHENG e WANG, 2001; AHERNE e O’BRIEN, 2002; SELLAPAN; AKOH; 

KREWER, 2002). 

Sob o ponto de vista nutricional, os flavonóides são reconhecidamente 

agentes antioxidantes capazes de inibir a oxidação de lipoproteínas de baixa 

densidade (LDL), além destes reduzirem significativamente as tendências a 

doenças trombóticas (RAUHA et al., 2000). 

 Os efeitos bioquímicos e farmacológicos dos flavonóides são muito 

vastos, dentre estes destacam-se as ações antioxidante, antiinflamatória e 

antiplaquetária, além de efeitos antialergênicos. Eles podem inibir enzimas 

destacando-se: a prostaglandina sintetase, a lipoxigenase e a ciclooxigenase, 

todas relacionadas diretamente com a tumorogênese. Também tem poder de 

induzir enzimas do sistema desentoxicante como a glutationa S-transferase. 

Quando em alimentos, os flavonóides agem de forma a poupar o consumo de 

vitamina C, evitando a formação de radicais livres (KOO e SUHAILA, 2001). 

 

8 COMPOSTOS FENÓLICOS TIPO FLAVONÓIDES 
 
 A estrutura dos flavonóides está baseada no núcleo flavilium, o qual 

consiste de três anéis fenólicos. O benzeno do primeiro anel é condensado 

com o sexto carbono do terceiro anel que na posição 2 carrega um anel de 

fenil-benzeno como substituinte. O terceiro anel pode ser um pirano 

heterocíclico, gerando as estruturas básicas das leucoantocianinas (ou 

proantocianinas ou catequinas) e as antocianidinas, denominado de núcleo 

flavan. No caso do terceiro anel apresentar como uma pirona, ocorre a 

formação das flavonas, flavonóis, flavanonas, isoflavonas, chalconas e 

auronas, recebendo a denominação de núcleo 4-oxo-flavonóide (AHERNE e 

O’BRIEN, 2002). A FIGURA 02 exibe ambas estruturas químicas básicas.  
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Núcleo flavan Núcleo 4-oxo-flavonóide 
FONTE: BOBBIO e BOBBIO, 1989; AHERNE e O’BRIEN, 2002. 

FIGURA 02 - Estruturas químicas básicas do núcleo flavan e do núcleo 4-oxo-

flavonóide. 

 

Os flavonóides se dividem ainda em dois grandes grupos, seguidos por 

sub-grupos mais específicos, conforme apresentado no QUADRO 01: 

 

QUADRO 01 - Classificação dos flavonóides de acordo com as cores, sugrupos 

e principais compostos. 

FLAVONÓIDES CORES SUB-GRUPOS PRINCIPAIS COMPOSTOS
Antocianinas Do vermelho 

ao azul 
Antocianidinas Pelargonidina, cianidina, 

delfinidina, peonidina, 
petunidina e malvidina (as 
demais não apresentam 

importância na tecnologia 
de alimentos) 

Flavonas Apigenina, luteolina, 
tricetina 

Flavonóis Rutina, campferol, 
quercetina, miricetina 

Flavanonas Naringina, hesperidina, neo-
hesperidina 

Chalconas e Auronas Cartamidina, aureusidina 
Isoflavonas Genisteína, rotenona, 

floridzina 

 
 
 
Antoxantinas 

 
 

do  
amarelo 

ao  
incolor 

("branco") 

Leucoantocianinas, 
Proantocianinas, 

flavanol ou 
catequinas 

 
Catequina e epicatequina  

FONTE: BOBBIO e BOBBIO, 1989; FENNEMA, 1993; BURDA e OLESZEK, 2001; BURNS et. 

al., 2001; PUUPPONEN-PIMIÄ, 2001; AHERNE e O’BRIEN, 2002; CORDENUNSI et. al., 2002. 
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 Exceto o grupo das leucoantocianinas, os demais flavonóides ocorrem 

em plantas sempre acompanhadas por glicídios, que recebe a denominação de 

glico-flavonóide. Quando se apresentam isentos de glicídios, a estrutura recebe 

o nome de aglicona (AHERNE e O’BRIEN, 2002). 

 O ponto preferencial de ligação do glicídio no anel flavilium se situa na 

posição C-3 e, menos freqüentemente na posição C-7. O glicídio mais 

comumente encontrado é a glicose, mas outros como, por exemplo arabinose, 

galactose, gluco-ramnose, L-ramnose e xilose já foram reportados. BOBBIO, 

BOBBIO e DEGÁSPARI (1985) revelaram também uma rara presença de 

maltose em flores de Tibouchina grandiflora. A FIGURA 03 exibe as estruturas 

químicas básicas dos principais flavonóides. 
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FONTE: BOBBIO e BOBBIO, 1989; AHERNE e O’BRIEN, 2002. 

FIGURA 03 - Estruturas químicas básicas dos principais flavonóides. 
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 Os taninos são classificados em dois grupos principais, cujas estruturas 

são muito diferentes entre si, embora todos tenham molécula poli-hidroxifenóis 

ou seus derivados. Os pertencentes ao primeiro grupo são denominados 

taninos hidrolisáveis, que incluem os galitaninos e os elagitaninos, polímeros 

derivados dos ácidos gálico e elágico (FIGURA 04). Este grupo de taninos é 

comumente utilizado para o curtimento de couros (BOBBIO e BOBBIO, 1989; 

FENNEMA, 1993; MELO e GUERRA, 2002). 
 

COOH
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Ácido gálico Ácido elágico 

FONTE: BOBBIO e BOBBIO, 1989. 

FIGURA 04 – Estruturas químicas básicas dos taninos hidrolisáveis. 

    

 O outro tipo de taninos é denominado de taninos condensados e são 

encontrados em maior quantidade e de maior importância em alimentos. 

Apresentam uma estrutura semelhante aos flavonóides, com coloração 

variando do vermelho ao marrom. A presença de pequenas quantidades de 

taninos em frutos confere-lhes características sensoriais desejáveis, ditas como 

"o corpo da fruta". No entanto, quantidades maiores conferem aos frutos e 

outros alimentos características adstringentes. A sensação de adstringência é 

gerada devido à propriedade que os taninos apresentam de precipitar 

proteínas. Quando em contato com as proteínas da saliva forma um complexo 

insolúvel que popularmente se caracteriza pela sensação adstrigente (BOBBIO 

e BOBBIO, 1989). 
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8.1 ANTOCIANINAS 

 

 As antocianinas são um grupo de pigmentos vegetais hidrosolúveis, 

amplamente distribuídos no reino vegetal. Seu espectro de cor vai do vermelho 

ao azul, apresentando-se também como uma mistura de ambas as cores 

resultando em tons de púrpura. Muitas frutas, hortaliças, folhas e flores devem 

sua atrativa coloração a estes pigmentos que se encontram dispersos nos 

vacúolos celulares.  

 Todas as antocianinas se derivam da estrutura básica do cátion flavilium, 

conforme apresentada na FIGURA 03. Conhecem-se 20 antocianinas, mas 

apenas 6 delas são importantes na tecnologia de alimentos pelargonidina, 

cianidina, delfinidina, peonidina, petunidina e malvidina. As demais são 

relativamente raras e são normalmente encontradas em flores e folhas. 

(FENNEMA, 1993) 

 O principal interesse das antocianinas na tecnologia de alimentos se 

refere à conferência de coloração adequada e desejada. No entanto, como 

trata-se de um íon, o cátion flavilium se mostra muito reativo. As reações 

decorrentes, em geral, resultam na descoloração do pigmento e quase sempre 

são indesejáveis no processamento de frutas e hortaliças. O 

pré-processamento de branqueamento é um dos principais responsáveis pela 

perda das antocianinas nos alimentos, principalmente se ele é acompanhado 

da adição de sulfitos ou dióxido de enxofre. A adição destas substâncias 

resulta em uma descoloração rápida das antocianinas, que se tornam 

amareladas e, portanto, descaracterizadas. 

 

8.2 ANTOXANTINAS 

 

O caráter fenólico das antoxantinas confere a esses flavonóides a 

capacidade de seqüestrar metais (agentes quelantes), fazendo com que 

possam ter função antioxidante em óleos e gorduras (BOBBIO e BOBBIO, 

1992). 
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Pelo seu possível valor antioxidante de óleos e gorduras, os flavonóides 

têm despertado interesse em seu caráter polifenólico dos flavonóides e sua 

capacidade para seqüestrar metais. No entanto, sua limitada solubilidade em 

meio oleoso limita seu emprego (FENNEMA, 1993). 

Os flavonóis quercetina, caferol e miricetina se apresentam em grandes 

quantidades no chá preto em pó, sendo os responsáveis pela sua 

adstringência. A rutina forma um complexo com o ferro produzindo uma 

coloração escura em aspargos enlatados com estanho uma coloração amarela 

(FENNEMA, 1993). 

 As isoflavonas ou fitoestrógenos são encontrados no grão de soja, 

brotos de alfafa, sementes de linhaça, trevo vermelho e outros vegetais. Sua 

maior concentração é observada no gérmen dos grãos de soja. Estes 

compostos apresentam as atividades antioxidantes, bactericida, antifúngica,  

anticarcinogênica, antinflamatória, antimutagênica, antihipertensiva, antiviral, 

antiproliferativa, estrogênica e às vezes antiestrogênica (FERREIRA, 2002). 

O consumo de soja e subprodutos derivados, faz com que as isoflavonas 

presentes sejam hidrolisadas por glicosidases intestinais, liberando suas 

formas biologicamente ativas: agliconas, daidzeína, genísteina e glicíteína, 

todas com efeitos benéficos para o organismo humano. Os efeitos relacionados 

à atividade estrogênica (100 vezes inferior à do β-estradiol) foram confirmados 

por diversos estudos. Em presença de estrogênios humanos, as isoflavonas 

funcionam como antiestrógenos, competindo com os hormônios por seus 

receptores nas células-alvo, e evitando que estes exerçam seus efeitos 

negativos. Na ausência ou insuficiência daqueles (menopausa) apresentam 

efeito estrogênico, substituindo-os e aliviando os sintomas indesejáveis da 

menopausa, tais como risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 

Diabetes Mellitus, aterosclerose e osteoporose. Assim, as isoflavonas vêm 

despertando atenção de mulheres climatéricas para as quais a terapia de 

reposição hormonal é desaconselhável (PARK et al., 2001). 
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9 COMPOSTOS FENÓLICOS TIPO NÃO FLAVONÓIDES 
 

Os ácidos fenólicos estão reunidos em dois grupos, a saber: derivados 

do ácido hidroxicinâmico e derivados do ácido hidroxibenzóico. Os derivados 

do ácido hidroxicinâmico são compostos fenólicos de ocorrência natural que 

possuem um anel aromático com uma cadeia carbônica, constituída por 3 

carbonos ligada ao anel. Os ácidos p-cumárico, ferúlico, caféico e sináptico são 

os hidroxicinâmicos mais comuns na natureza. Estes ácidos existem nas 

plantas, usualmente na forma de ésteres, a exemplo do ácido clorogênico, 

éster do ácido quínico, cuja molécula é constituída pelo ácido quínico 

esterificado ao ácido caféico. Também são encontrados na forma de 

glicosídeos ou ligados a proteínas e a outros polímeros da parede celular e, 

raramente, como ácidos livres. lsômeros do ácido clorogênico e do ácido 

caféico são descritos como antioxidantes (BELITZ e GROSCH, 1988; DURÁN 

e PADILLA, 1993). 

No grupo dos ácidos hidroxibenzóicos, compostos que apresentam 

grupo carboxílico ligado ao anel aromático, destacam-se os ácidos 

protocatecuíco, vanílico, siríngico, gentísico, salicílico e gálico.   

A hidroxila do ácido ferúlico existente na posição orto com o grupo 

metoxila, doador de elétrons, é um fator que aumenta a estabilidade do radical 

fenoxil e aumenta a eficiência antioxidante do composto (CUVELIER; 

RICHARD e BERSET, 1992). A presença de uma segunda hidroxila na posição 

orto ou para, também aumenta a atividade antioxidante. O ácido caféico, que 

apresenta essa característica, possui uma atividade antioxidante maior do que 

o ácido ferúlico (CHEN e HO, 1997). O efeito seqüestrante do radical hidroxil 

parece estar diretamente relacionado aos grupos hidroxil localizados na 

posição para no anel aromático.  

Os ácidos sináptico, ferúlico e p-cumárico são antioxidantes mais ativos 

do que os derivados do ácido hidroxibenzóico, tais como ácido procatecuíco, 

siríngico e vanílico (FIGURA 05). Isso se deve à dupla ligação presente na 

molécula dos derivados do ácido hidroxicinâmico (-HC=CH-COOH), que 

participa da estabilização do radical por ressonância de deslocamento do 
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elétron desemparelhado, enquanto que os derivados do ácido hidroxibenzóico 

não apresentam essa característica (WANASUNDARA; AMAROWICZ e 

SHAHIDI, 1994).  

     
R

HO

R COOH2
2

1 1R

HO

R

COOH
 

Ácido p-hidroxibenzóico: R1 = R2 = H Ácido p-cumárico: R1 = R2 = H 

Ácido protocatecuíco: R1 = OH   R2 = H   Ácido caféico: R1 = OH   R2 = H 

Ácido vanílico: R1 = COH   R2 = H Ácido ferúlico: R1 = COH3   R2 = H 

Ácido siríngico: R1  = R2  = OCH3  

FONTE: WANASUNDARA; AMAROWICZ e SHAHIDI, 1994 

FIGURA 05 – Compostos fenólicos tipo não flavonóides. 

 
10 TOCOFERÓIS 
 

Os tocoferóis, compostos monofenólicos, existentes em vegetais, 

principalmente em sementes oleaginosas e folhas, exibem atividade 

antioxidante e de vitamina E. Eles estão agrupados em duas séries de 

compostos que possuem estrutura química semelhante e recebem o nome 

genérico de tocóis e tocotrienóis. Os compostos da série tocóis possuem 

cadeia saturada ligada ao anel e são denominados tocoferóis, enquanto que os 

da série tocotrienóis possuem cadeia insaturada (SHAHIDI; JANITHA e 

WANASUNDARA, 1992). A nomenclatura destes compostos recebe o prefixo 

α, β, γ e δ dependendo do número e posição do grupo metila ligado ao anel 

aromático. O α-tocoferol é o composto que apresenta maior atividade de 

vitamina E (SIX, 1994).  

Os tocoferóis atuam como antioxidantes primários e a atividade 

antioxidante decresce do composto δ para o α-tocoferol. Assim, o δ-tocoferol é 

o mais efetivo antioxidante, o β e γ-tocoferol tem atividade intermediária e o 

α-tocoferol apresenta a mais baixa atividade antioxidante (HEMEDA e KLEIN, 

1990; SIX, 1994). O α, β, γ e δ-tocotrienol, encontrados em óleo de palma, 
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exibem atividade antioxidante similar ao respectivo tocoferol (POKORNÝ, 

1991).  

A atividade antioxidante dos tocoferóis depende do tipo de alimento a 

que foi adicionado, da concentração usada, da disponibilidade de oxigênio no 

sistema, da presença de metais e da presença de compostos sinergistas. Em 

elevadas concentrações e na presença de traços de ferro e de sais de cobre, 

os tocoferóis podem atuar como pro-oxidantes.  

Uma atividade antioxidante satisfatória é conseguida utilizando tocoferol, 

juntamente, com ácido ascórbico, ácido cítrico, alguns aminoácidos, agentes 

quelantes ou antioxidantes sintéticos (POKORNÝ, 1991). Os vegetais possuem 

consideráveis quantidades de diferentes tocoferóis e tocotrienóis em sua fração 

lipídica. KIM et al. (1994) estudaram a propriedade antioxidante de extratos 

metanólicos de 180 ervas, usualmente consumidas pelos povos orientais. Do 

total das ervas investigadas, 11 apresentaram forte atividade antioxidante, das 

quais destacaram-se a Sophora angustifolia Sieb e Zucc e Psoralea corylifolia, 

com um teor de tocoferol de 18,3 mg/100g e 67,9 mg/100g, respectivamente. 

YEN; WU; DUH (1996) isolaram e identificaram o β-caroteno e o α-tocoferol, 

como os compostos bioativos presentes no extrato metanólico obtido a partir de 

folhas de amoras.  

 

 A vitamina E se encontra na natureza em uma série de tocoferóis, sendo 

que, dentre eles, o mais ativo é o δ-tocoferol. Os tocoferóis são derivados 

poliisoprenóides e todos têm uma cadeia lateral saturada de 16 carbonos, cujas 

diferenciações são observadas nas posições dos carbonos 2, 4' e 8'. Existem 

um total de oitos tocoferóis que se tem conhecimento na natureza. No entanto, 

os 5 mais abundantes são os apresentados na FIGURA 06. 
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Fonte: FENNEMA, 1993. 

 

FIGURA 06 - Estrutura química dos principais tocoferóis encontrados na 

natureza. 
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CAPÍTULO III 
 

PROPRIEDADES ANTIMICROBIANAS DE COMPOSTOS ORGÂNICOS 
 

 A composição química de vegetais é um tanto que complexa e envolve 

uma quantidade infindável de compostos orgânicos muitos dos quais 

apresentam propriedades antimicromianas. Estas propriedades estão sendo 

largamente pesquisadas com vistas a se obter produtos com propriedades 

conservantes (para produtos alimentícios) ou com propriedades antibióticas 

(para produtos farmacêuticos). 

 

1 DESENVOLVIMENTO MICROBIANO EM ALIMENTOS 
 

1.1 INTRODUÇÃO 
 
 Para um crescimento microbiano satisfatório é necessária uma 

combinação de nutrientes apropriada e condições físicas adequadas. São 

quatro as condições físicas de um meio que influenciam o crescimento e 

desenvolvimento da flora microbiana: temperatura, pH, atmosfera e pressão 

osmótica.  
 

1.1.1 Temperatura 
  

 A temperatura tem uma grande influência no crescimento dos 

microrganismos uma vez que todos estes processos são dependentes de 

reações químicas que são afetadas por este parâmetro físico4. 

 

                                                           
4 A espontaneidade de um processo é determinada pelos fatores entalpia (H) e entropia (S). 
São espontâneos os processos que ocorrem com diminuição de entalpia e aumento de 
entropia. Esta grandeza é a energia livre de Gibbs (G) e é dada pela equação: 

∆G = ∆H - T∆S (onde T é a temperatura absoluta em Kelvin) 
A energia livre de Gibbs mede a capacidade que um sistema possui de realizar trabalho. São 
espontâneos os processos onde a capacidade de realizar trabalho do sistema diminui, ou 
seja, dG < 0. Processos não espontâneos são aqueles onde a capacidade do sistema realizar 
trabalho aumenta, ou seja, dG > 0 (MOORE, 1999).  
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 Para qualquer microrganismo, as três temperaturas mais importantes 

são as de crescimento mínimo, ótimo e máximo. No entanto, a temperatura 

ótima para uma espécie microbiana não é a temperatura mediana entre as 

temperaturas máxima e mínima. De acordo com a variação de temperatura na 

qual os microrganismos se desenvolvem com mais eficiência, eles dividem-se 

em três grupos (FRANCO e LANDGRAF, 1996; PELCZAR et al., 1996; PARDI 

et al., 2001a): 

- Psicrófilos ou microrganismos que crescem em baixas temperturas (Tótima = 

0 a 20°C); 

- Mesófilos ou microrganismos que crescem em temperaturas moderadas 

(Tótima =  25 a 40°C); 

- Termófilos ou microrganismos que crescem em altas temperaturas (Tótima = 

45 a 65°C). 

 

1.1.2 Atmosfera 

 

 Os microrganismos necessitam de quantidades variadas de gases tais 

como o oxigênio, dióxido de carbono, nitrogênio e metano para o seu 

desenvolvimento. No caso, o dióxido de carbono e o oxigênio são os dois 

principais gases que afetam o crescimento de células microbianas. 

 De acordo com a resposta ao oxigênio gasoso, os microrganismos são 

divididos em quatro grupos fisiológicos (FRANCO e LANDGRAF, 1996; 

PELCZAR et al., 1996, PARDI et al., 2001a):  

- Microrganismos aeróbios: requerem uma atmosfera padrão de 21% 

de oxigênio;  

- Microrganismos facultativos: desenvolvem-se na presença de ar 

atmosférico e podem também crescer em anaerobiose. Eles não 

requerem oxigênio para seu crescimento, embora possam utilizá-lo 

para a produção de energia em reações químicas. Sob condições 

anaeróbias, eles obtêm a energia para seu desenvolvimento através 

do processo bioquímico denominado de fermentação; 
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- Microrganismos microaerófilos: são aqueles que podem utilizar 

oxigênio nas reações químicas para produção de energia, no entanto 

sua tolerabilidade a este elemento é moderada, pois não resistem a 

níveis de oxigênio de 21% normalmente encontrado na atmosfera 

padrão e se desenvolvem melhor em níveis de oxigênio variando de 

1 a 15%;  

- Microrganismos anaeróbicos: são aqueles que não se desenvolvem 

na presença do ar atmosférico, sendo que o oxigênio é fatal para sua 

sobrevivência. 

1.1.3 pH 

 

 O valor ótimo de pH para que o crescimento microbiano aconteça é 

definido para cada espécie. Para a maioria das bactérias, o valor mínimo de pH 

está em torno de 4, com pH igual a 9 como o máximo para o crescimento. 

 Quando se trata da tecnologia de alimentos, observa-se que os produtos 

alimentícios apresentam valores de pH, em geral, abaixo de 7,5. A partir destes 

valores associados ao fator ótimo de crescimento, pode-se especificar o tipo de 

tratamento térmico que um determinado produto deverá ser submetido para 

seu extermínio ou redução.  

 Costuma-se estabelecer que, alimentos com valores de pH acima de 

4,5, denominados de alimentos pouco ácidos (posicionados dentro da faixa 

ótima de pH), devem ser submetidos a tratamentos térmicos mais severos, 

como por exemplo a esterilização. Produtos alimentícios com valores de pH 

abaixo de 4,5, denominados de alimentos ácidos (posicionados abaixo da faixa 

ótima de pH), devem ser submetidos a tratamentos térmicos mais brandos, 

como por exemplo a pasteurização. Estas faixas diferenciadas de pH definem 

um importante parâmetro que é o desenvolvimento do Clostridium botulinum, 

causador do botulismo. Este microrganismo não se desenvolve ou produz 

toxina abaixo de pH 4,5, por isso ele não é considerado perigoso em alimentos 

ácidos (FRANCO e LANDGRAF, 1996; PELCZAR et al., 1996; NESTER et al., 

1998; PARDI et al., 2001a). 
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1.1.4 Atividade de Água 

 

 A água, que representa 80 a 90 % da total da célula, é um outro fator do 

meio que afeta a crescimento microbiano. Além da função ligada ao 

metabolismo celular e aos nutrientes, a água influencia o crescimento por meio 

da pressão osmótica e da pressão hidrostática. 

 A característica físico-química que reflete esta propriedade satisfatória 

ou não de crescimento microbiano é denominada de atividade de água. Seu 

conceito está ligado ao fato da água, se apresentar em duas formas distintas 

(FRANCO e LANDGRAF, 1996; PELCZAR et al., 1996, PARDI et al., 2001a): 

 

- água livre: é aquela que se encontra fracamente ligada ao substrato. 

Trata-se de um simples solvente e pode ser facilmente congelada e 

evaporada, permitindo o desenvolvimento microbiano; 

- água combinada: é aquela que se encontra fortemente ligada ao substrato. 

Não se trata de um solvente e é dificilmente congelada e evaporada, não 

permitindo o desenvolvimento microbiano.  

 

No caso, o teor de água de um alimento indica a quantidade total de água, 

mas não permite distingüir se esta água está livre ou combinada a algum 

substrato, sendo que quanto maior a quantidade de água livre, maior será o 

crescimento microbiano e ocorrências de reações químicas diversas. Isto 

justifica porque doces e salmouras apresentam altos valores de umidade e 

baixas taxas de crescimento microbiano. 

 

1.2 SUBSTÂNCIAS COM AÇÃO ANTIMICROBIANA 
 

Substâncias químicas utilizadas para destruir ou inibir o crescimento de 

microrganismos são denominados agentes antimicrobianos. Certos compostos 

químicos antimicrobianos destroem os microrganismos enquanto outros inibem 

seu crescimento (PELCZAR et al., 1996). 

 Algumas substâncias químicas antimicrobianas são bactericidas em uma 

determinada concentração e bacteriostáticas em concentrações bem menores. 
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De fato, a atividade bacteriostática pode ser tão grande que pequenas 

quantidades do composto químico sejam suficientes para inibir o crescimento 

de uma cultura–teste (PELCZAR et al., 1996). 

 Um agente químico antimicrobiano “ideal” deve ter características que 

apresentam eficiência sob todas as condições. Não existe um composto 

químico que possua todas essas características de interesse. Todavia, é útil 

conhecer as principais características que seriam encontradas em um agente 

(PELCZAR et al., 1996). 

 O poder inibidor varia nas diferentes especiarias e microrganismos. 

Como exemplo, a canela e o cravo, por conterem respectivamente aldeído 

cinâmico e eugenol, são geralmente mais bacteriostáticos que as demais 

substâncias com propriedades antimicrobianas. A pimenta moída é menos 

inibidora que a canela e o cravo; a mostarda, a noz-moscada e o gengibre o 

são menos ainda. O tomilho, a folha de louro, a manjerona, o alecrim, a 

pimenta-preta e outros congêneros têm apenas um ligeiro poder inibidor contra 

a maioria dos microrganismos (PARDI et al., 2001b). 

Na natureza existem muitos tipos de compostos com ação 

antimicrobiana, denominados de fitoalexinas, que desempenham um 

importante papel para a defesa natural de microrganismos que ali podem se 

desenvolver. As fitoalexinas provenientes de compostos fenólicos, como por 

exemplo os flavonóides são as mais importantes sob o ponto de vista de 

ocorrência e características funcionais. Além das propriedades antioxidantes já 

citadas, os flavonóides também apresentam atividade antimicrobiana. (RAUHA 

et al., 2000). 

 A atividade antimicrobiana está diretamente associada à presença de 

substâncias que atuam como inibidores das atividades metabólicas 

microbianas. Exemplos típicos destas substâncias podem ser observados no 

QUADRO 01. 

O safrol (3,4 – metilenodioxialilbenzeno) e seus derivados fenólicos 

estão presentes em óleos essenciais, principalmente naquele extraído do 

vegetal sassafrás (que contêm 80 % de safrol). Encontrado em plantas 

amplamente utilizadas na alimentação humana, estes compostos são suspeitos 
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de serem mutagênicos e carcinogênicos, por isso o sassafrás foi banido em 

1958 da alimentação humana nos Estados Unidos seguido pela grande maioria 

dos países (MÍDIO e MARTINS, 2000). 

O safrol foi usado como aditivo intencional (saporífico) por mais de 60 

anos, em virtude do seu sabor adocicado, tanto naturalmente obtido, quanto o 

sintetizado. Outro tipo de vegetal bastante utilizado na alimentação humana 

como condimento é a pimenta preta, que contêm pequenas concentrações de 

safrol, mas grandes quantidades de piperina, composto semelhante e com as 

mesmas características carcinogênicas e mutagênicas do safrol (SHIBAMOTO 

e BJELDANES, 1996; MÍDIO e MARTINS, 2000). 

 

QUADRO 01 – Substâncias químicas com ação negativa sobre o crescimento 

microbiano. 
 

SUBSTÂNCIA 

QUÍMICA 

MATÉRIAS-PRIMAS ENCONTRADAS 

Ácido cinâmico Amêndoa de ameixa 

Aldeído cinâmico Canela 

Alicina Alho 

Carvacrol Dittany de creta, orégano, tomilho 

Citral Coriandro, gerânio, gengibre, grapefruit, limão, verbena 

Estragol Estragão 

Eugenol Canela, cravo-da-índia, gerânio, mirra, noz-moscada, 

patchouli, rosa, sassafrás, tomilho, tabaco, violeta, cânfora, 

canela, louro 

Geraniol Citronela, gerânio, lavanda, rosa 

Mentol Gerânio, menta 

Piperina Pimenta-preta, pimenta-branca 

Safrol Sassafrás, pimenta-preta, cânfora, noz-moscada 

Timol Tomilho, orégano 

Fonte: MERORY (1968). 
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O mentol é um aromatizante presente na menta, extraído usualmente na 

forma de óleo essencial para seu emprego na indústria alimentícia. Verificou-se 

que o mentol presente no óleo de khoa, (planta empregada para evitar o 

ataque de microrganismos a culturas agrícolas) pode ser responsável pela sua 

atividade bactericida (HUGHES, 1994). 

Os óleos etéreos (timol) são constituídos de hidrocarbonetos aromáticos, 

alifáticos e alicíclicos e por derivados oxigenados, como a cânfora e, por vezes, 

podem conter enxofre. Os representantes mais destacados pertecem à série 

terpênica, que se mostram ativos em relação a bactérias, mofos e leveduras, 

ou se comportam como agentes antioxidantes (PARDI et al., 2001b). 

A alicina e o ácido cinâmico (pó branco, cristalino, com sabor picante), 

são bons agentes aromatizantes, apresentando ação bacteriostática quando 

aplicados em alimentos, desenvolvendo suas atividades protetoras com um 

maior poder antimicrobiano quando o produto em que estão contidos recebe 

aquecimento. Podem apresentar também ação antioxidante nos produtos 

alimentícios, evitando principalmente a rancidez nos produtos cárneos 

(HUGHES, 1994; EVANGELISTA, 2001). 

O eugenol é um aromatizante presente na natureza em algumas plantas 

que, pelo seu intenso aroma e sabor, são utilizados em produtos que requerem 

extrema condimentação como, por exemplo, em produtos cárneos e, em 

especial nos alimentos que têm como finalidade proporcionar um aroma de 

bacon defumado. Agindo, quando aplicado em alta concentração, um efeito 

antimicrobiano significativo (HUGHES, 1994; SHIBAMOTO e BJELDANES, 

1996). 

  O estragol apresenta-se como sendo um líquido incolor com aroma e 

sabor doce semelhante ao anis. Tem várias aplicações em produtos 

alimentícios e é empregado principalmente em bebidas refrescantes e gasosas 

com uma ação aromatizante. Existem dados que evidenciam que o uso 

freqüente de bebidas contendo em sua composição o estragol, reforça a 

potencialização na formação de tumores em seres humanos (HUGHES, 1994). 

O carvacrol é comumente encontrado no orégano e na manjerona. Tem 

um aroma e sabor picante, sendo muito utilizado para realçar o sabor, em 
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alimentos que requerem um aroma e sabor de carne. Alguns testes realizados 

em relação à ação do carvacrol demonstraram características carcinogênicas 

quando administrado em altas doses nos alimentos para intensificar o sabor 

(HUGHES, 1994). 
 

1.3 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

 

 Num estudo realizado por AURELI et al. (1992), observou-se a 

atividade de 32 óleos essenciais de especiarias comumente usadas nas 

indústrias de alimentos. Os efeitos de cinco óleos foram considerados mais 

potentes: o de alho, canela, tomilho, orégano e pimenta, que mostraram 

atividade antibacteriana tendo uma consistente e significativa zona de inibição. 

Nove espécies de microrganismos foram empregadas para avaliar a 

possível ação antimicrobiana dos flavonóides. As espécies selecionadas foram 

Aspergillus niger; Bacillus subtilis; Candida albicans; Escherichia coli; 

Micrococcus luteus; Pseudomonas aeruginosa; Saccharomyces cerevisiae; 

Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermidis (RAUHA et al.,2000). 

Os QUADROS 02, 03 e 04 mostram os resultados obtidos na pesquisa 

de RAUHA et al. (2000). De uma forma resumida, as flavonas foram ativas 

contra todos os microrganismos exceto para o Aspergillus niger. A quercetina e 

seu isômero morina inibiram o crescimento de todas as espécies procarióticas 

estudadas. Já a rutina não desenvolveu atividade antimicrobiana em nenhum 

dos testes. A naringenina apresentou atividade contra todos os 

microrganismos, exceto para o Aspergillus niger e a Candida albicans, 

entretanto a naringina não teve efeito na maioria dos casos. Os ácidos cafêico, 

gálico e protocatecuico não tiveram efeito em microrganismos eucarióticos e 

suas atividades foram restritas a apenas algumas cepas de bactérias. 
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 Um outro relato verificou os efeitos de óleos essenciais de condimentos 

usados em alimentos (cravo da índia, tomilho, pimenta preta, orégano, alho, 

cebola e canela) sobre o crescimento e a germinação de Clostridium botulinum. 

Foi concluído que o melhor efeito (inibição 100%) destes óleos sob o 

crescimento e a germinação do Clostridium botulinum, se deu na concentração 

de 150 – 200 ppm, indicando estes óleos para serem usados em alimentos nos 

quais o Clostridium botulinum represente risco à saúde. No entanto, as 

características sensoriais nos alimentos com estes óleos e o efeito exato 

destas concentrações necessitam de estudos mais detalhados, antes de 

recomendá-los para o uso como agente antibotulínico (BEDIN et al., 1999). 

Num outro relato semelhante foi investigado o efeito do orégano 

(Origanum onites L) e o cominho (Curminum cyminum L), sobre culturas starter 

usadas na fermentação de produtos cárneos (Leuconostoc mesenteroides e 

Lactobacillus plantarum). Observaram que a adição de cominho não afetou o 

crescimento, aumentando a produção ácida. O óleo essencial do cominho 

apresentou decréscimo no crescimento bacteriano e bem como na produção 

ácida. O orégano seco, em folhas, inicialmente não influenciou 

significativamente o crescimento, mas, após dois dias de fermentação 

estimulou a produção ácida, enquanto que o óleo essencial do orégano inibiu 

totalmente o crescimento bacteriano e a produção ácida (KIVANÇ et al., 1991). 

A determinação da atividade antimicrobiana in vitro de quatro óleos 

essenciais de condimentos e especiarias (canela, cravo, gengibre e menta) da 

mesma marca comercial, em três diferentes concentrações (10,0; 1,0 e 0,1%), 

sobre 21 microrganismos (7 leveduras e 14 bactérias), resultou, após 

incubação a 30ºC por 30 dias, na verificação dos óleos essenciais de maior 

atividade antimicrobiana, que foram: os de canela e menta, nas concentrações 

de 10,0 e 1,0%. O óleo essencial de cravo, na concentração de 10,0% também 

inibiu completamente o crescimento de todos os microrganismos testados 

(HOFFMANN et al., 1999). 

A atividade antibacteriana de quinze óleos essenciais em Stapylococcus 

sp, Micrococcus sp, Bacillus sp e Enterobacter sp, pela técnica de 

plaqueamento em ágar constatou que o aldeído cinâmico foi o componente 
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mais ativo, seguido pelo citral, geraniol, eugenol e pelo mentol. Em 500 µg/ml o 

aldeído cinâmico inibiu completamente o crescimento bacteriano por mais de 

30 dias a 30ºC, comparado com 200 µg/ml de butil-hidroxi-anisol (BHA). Em 

misturas de aldeído cinâmico e eugenol ou BHA foi observado efeito aditivo 

(BEDIN et al., 1999). 

 Para identificar substâncias anticariogênicas em óleos essenciais contra 

Streptococcus mutans, os óleos de orégano, tomilho, sálvia, funcho, 

noz-moscada e o de alecrim, mostraram uma atividade antibacteriana 

considerável, sendo o óleo essencial de óregano o mais ativo (BEDIN et al., 

1999). 

Em pesquisa com a atividade do timol, um dos principais constituintes do 

óleo essencial do tomilho e do orégano sobre aflatoxinas e o crescimento de 

Aspergillus parasiticicus, verificou-se que a produção de aflatoxina foi inibida 

em grau equivalente ou menor que o crescimento do fungo. Para os autores, 

nas culturas contendo 500 µg/ml de timol não foi observado nenhum 

crescimento após 10 dias e, nas culturas contendo 100 µg/ml, foi observado o 

crescimento somente após 7 dias (BUCHANAM e SHEPHERD, 1981). 
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CAPÍTULO IV 

 
 

MÉTODOS UTILIZADOS PARA OBTENÇÃO DE EXTRATOS VEGETAIS 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

 O desenvolvimento de um trabalho envolvendo a colheita, extração e 

análise de extratos vegetais brutos necessita de um levantamento de 

metodologia adequado, de forma a minimizar os possíveis problemas inerentes 

das pesquisas com matéria-prima in natura. Para tanto, cada etapa de 

processo está especificada na FIGURA 01 a seguir, bem como detalhada nos 

próximos itens deste trabalho.  

 
 
 COLHEITA DA AMOSTRA E 

ARMAZENAMENTO 
 

     
 SELEÇÃO E LIMPEZA  
     
 SECAGEM  
     
 EXTRAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 

ATIVOS 
 

     
 PREPARO DO EXTRATO 

 
 

     
TESTES 

MICROBIOLÓGICOS 
 TESTES  

FÍSICO-QUÍMICOS 
   

DETERMINAÇÃO DO 
PODER ANTIMICROBIANO 

 DETERMINAÇÃO DE 
COMPOSTOS FENÓLICOS

    
   IDENTIFICAÇÃO DOS 

FLAVONÓIDES 
    
   DETERMINAÇÃO DO 

ÍNDICE DE ATIVIDADE 
ANTIOXIDANTE 

FONTE: A AUTORA.  
FIGURA 01 - Fluxograma da metodologia aplicada para obtenção de extratos 

vegetais.  
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2 COLHEITA DA AMOSTRA E ARMAZENAMENTO 
 
 Os cuidados com as amostras coletadas devem ser adotados desde o 

primeiro contato com a mesma. Logo após a retirada do vegetal, o processo de 

acondicionamento deve ser observado e padronizado. 

WATANABE (1998), em seu trabalho com grãos de trigo sarraceno, 

secou-os com ventilação à temperatura ambiente e armazenou-os a uma 

temperatura de 4 °C até o uso.   

A atividade e a concentração de antioxidantes polifenólicos em maçãs 

foram estudadas em um trabalho realizado na Holanda por SLUIS et al. (2001). 

Os autores pretendiam investigar as variações encontradas nos frutos de 

acordo com a sazonalidade. Os frutos cultivados foram colhidos evitando-se o 

topo e as partes mais baixas, da mesma forma que os frutos obtidos durante o 

inverno. As maçãs foram estocadas a 4 °C por aproximadamente 13 a 46 

semanas. 

A quantidade e qualidade da atividade antioxidante de compostos 

fenólicos de 20 frutas normalmente consumidas nas dietas norte-americanas 

foram analisadas no trabalho desenvolvido por VINSON et al. (2001). Neste 

caso, as frutas foram coletadas em supermercados locais, picadas, moídas e 

homogeneizadas sob nitrogênio líquido a alta velocidade 

(crio-homogeneização). Em seguida, porções de 50 a 100 g foram liofilizadas e 

estocadas a -20 °C até o momento da análise.  

 Em um trabalho realizado no Laboratório de Química, Bioquímica e 

Biologia Celular da USP - São Paulo por CORDENUNSI et al. (2002), analisou 

parâmetros de qualidade e composição química de morangos nacionais. Os 

frutos foram colhidos e transformados em pedaços e, imediatamente, 

congelados em nitrogênio líquido e estocados a -80 °C, sendo que, no 

momento da realização das análises, as amostras eram descongeladas por 

crio-homogeneização. 

 Morangos foram também estudados por WANG e ZHENG (2001) quanto 

a sua capacidade antioxidante. Neste caso, os autores realizaram um 

minucioso trabalho de cultivo agrícola com as plantas antes e após a 
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florescência e frutificação, sendo mantidas o tempo todo em estufas, com 

luminosidade rigidamente controlada. Os morangos foram analisados na forma 

de suco, moídos e centrifugados à temperatura de 4 °C, sendo o sobrenadante 

(parte com a qual será realizada as análises) mantido à -80 °C até o momento 

do uso. 

ZHENG e WANG (2001) verificaram a atividade antioxidante e a 

composição de compostos fenólicos de 39 tipos de ervas distintas. Neste caso, 

teve-se o cuidado de obter as ervas da mesma localidade, de forma a evitar  

variações na capacidade de absorção de radicais livres de oxigênio. As 

amostras foram estocadas em freezer a -80 °C antes das análises. 

 

3 EXTRAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE COMPOSTOS COM PRINCÍPIO ATIVO 
 

 A definição do processo de extração dos princípios ativos do vegetal, 

garante que as substâncias de interesse, ou seja, os compostos fenólicos, 

sejam devidamente extraídos para uma posterior purificação, identificação e 

avaliação de propriedades.  

A identificação de compostos fenólicos é realizada por equipamentos de 

HPLC, com colunas especiais e específicas para a análise. Os compostos 

fenólicos se caracterizam pela sua total hidrofilicidade, exigindo que a coluna 

empregada apresente polaridade características semelhante, designadas em 

função da fase móvel de fase reversa. Neste caso, é de suma importância que 

a amostra seja totalmente isenta de matéria graxa, ou seja, deve passar por um 

processo de extração de lipídios, para evitar danos físicos à coluna do 

equipamento. 

RAUHA et al. (2000) identificaram os efeitos antimicrobianos de extratos 

de diversas plantas da Finlândia (QUADRO 04 – Capítulo III) contendo 

flavonóides e outros compostos fenólicos. No caso, os vegetais que mais se 

aproximam fisicamente e quimicamente dos frutos da aroeira são os grãos e 

tubérculos analisados, ou seja, que apresentam baixa umidade. Adotaram-se 3 

métodos distintos para a análise das diversas plantas. O método adotado para 

análise dos grãos e tubérculos foi denominado de “método C”, sendo o terceiro 
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dos três métodos empregados. Para tanto, o material foi extraído com solução 

aquosa de metanol a 80% e homogeneizado em equipamento tipo "Turrax" 

(9.500 rpm). As amostras foram centrifugadas (10 minutos/1.500 g) e os 

extratos combinados evaporados em evaporador rotatório (T > 40 °C). O 

extrato foi liofilizado e pesado, sendo transferido com metanol para um frasco 

de amostra para ser crio-concentrado. O extrato seco final foi dissolvido em 

metanol e levado para concentração até 1,0 mg/mL para ser empregado nos 

testes de avaliação de propriedades antimicrobianas. 

A atividade antioxidante de folhas de orégano foi avaliada por BENDINI; 

TOSCHI; LERCKER (2002). Para a extração dos compostos fenólicos foram 

empregados 4 tipos de solventes: etanol, dietil éter, n-hexano:2-propanol 4:1 

(volume/volume) e n-pentano. O melhor rendimento de extração foi obtido com 

o etanol. O metanol, embora seja considerado o melhor solvente para 

compostos fenólicos, não foi utilizado devido à sua toxicidade e deveria ser 

totalmente removido depois da extração para que pudesse ser empregado 

como aditivo alimentício. 

Em conjunto com a Universidade de Salermo (Itália) foi desenvolvido um 

trabalho no Brasil por LEITE, RASTRELLI, ROMUSSI, OLIVEIRA, VILEGAS, 

VILEGAS e PIZZA (2001) na UFMG e UNESP (Araraquara). Nesta ocasião 

estudaram quantitativamente os glico-flavonóides da Maytenus ilicifolia e 

Maytenus aquifolium popularmente conhecidas como espinheira santa. As 

folhas após secas e moídas, foram extraídas em água em ebulição durante 8 a 

9 minutos (conforme preparação caseira). O extrato, após esfriado, foi filtrado e 

evaporado até redução de 92% do volume e empregado logo em seguida na 

fase de preparo de extrato. 

 No caso dos morangos estudados por WANG e ZHENG (2001), para 

preparar as amostras de suco, foram utilizadas de 100 g do fruto in natura, que 

foram submetidos a um processo de moagem em malha fina e centrifugados 

por 20 minutos (14.000 g e T= 4 °C). Os sobrenadantes foram transferidos para 

frascos de amostra e estocados a -80 °C, para posteriormente serem utilizados 

nas análises. 
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A partir de amostras de diversas frutas mantidas estocadas a -20 °C na 

forma liofilizada, VINSON et al. (2001) realizaram a extração dos compostos 

fenólicos. Uma quantidade de 5 mL de solução metanol/água (1:1) e as 

amostras foram homogeneizadas por um minuto e aquecidas a 90 °C por 3 

horas com agitação a cada 30 minutos. Depois, as amostras foram esfriadas, 

diluídas em 10 mL de metanol e centrifugadas por 5 minutos a 5.000 rpm para 

remoção dos sólidos. Os compostos fenólicos totais foram extraídos com 5 mL 

de solução 1,2 M de HCl  em solução de metanol/água (1:1) 

No caso da avaliação da atividade e a concentração de antioxidantes 

polifenólicos em maçãs por SLUIS et al. (2001), 4 exemplares completos 

(incluindo a casca) e 4 exemplares descascados, foram escolhidos ao acaso e 

depois de lavados, cortados em pedaços, foram transformados a uma massa 

fina na presença de nitrogênio líquido para prevenir a oxidação. A massa foi 

pesada e submetida à liofilização imediatamente. Com o valor na massa 

liofilizada final, foi possível determinar o peso do material seco. As amostras de 

maçã liofilizadas foram mantidas estocadas a -20 °C até análise. Para evitar a 

ação do oxigênio sob os compostos fenólicos, as maçãs foram cortadas em 

fatias por um processador de alimentos e mantidas à temperatura ambiente por 

30 minutos para depois serem liofilizadas e estocadas. 

YILDIRIM; MAVI; KARA (2001) determinaram a atividade antioxidante e 

antimicrobiana da Rumex crispus L., denominada popularmente como língua 

de vaca5. As folhas secas do vegetal  foram picadas e analisadas quanto ao 

melhor solvente para se efetuar a extração dos compostos fenólicos. Os 

solventes empregados foram éter etílico, etanol e água. Dentre os três 

solventes o que apresentou a melhor extração foi o etanol.  

Uma pesquisa para analisar a extração de compostos fenólicos e as 

mudanças na atividade antioxidante de uvas foi realizada por BURNS et al. 

(2001). Neste caso, a preparação do extrato da uva foi obtido pela adição das 

uvas a uma solução de 30 mL de metanol contendo 2% de ácido fórmico, 

seguida de agitação e mantidas à temperatura ambiente. As amostras obtidas 

                                                           
5 Ou ainda por: azeda, espinafre-selvagem e labaça. 
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foram centrifugadas  por 10 minutos (10.000 g) e o sobrenadante estocado a -

80 °C até a análise. 

 Um trabalho desenvolvido por CORDENUNSI et al. (2002), analisou o 

conteúdo de antocianinas de morango a partir da extração com 20 mL de 

metanol com 1% de HCl, com posterior homogeneização e centrifugação 

(2.000 g e T = 4°C) por 15 minutos. O conteúdo de antocianina foi estimado 

como pelargonidina 3-glucosídio em espectrofotômetro a 510 nm. 

Os compostos fenólicos das 39 ervas analisadas por ZHENG e WANG 

(2001) foram extraídos com 15 mL de solução tampão de fosfato (75 mM, pH 

7,0), através de agitação por 1 minuto. Posteriormente foram centrifugados por 

20 minutos (20.000 g). O sobrenadante foi separado e utilizado para as 

análises subseqüentes. 

WATANABE (1998), utilizando grãos de trigo sarraceno, procedeu a 

extração com 300 g de farinha e 6 litros de etanol sob refluxo em banho-maria 

a 80 °C por um período de 1 hora. As amostras foram filtradas em papel filtro e 

concentradas a pressão reduzida a 40 °C. O concentrado filtrado foi utilizado 

como um extrato cru para o experimento.   

BIRCH et al. (2001) estudaram as propriedades antioxidantes de 

extratos de sementes de prímula. Primeiramente, os grãos moídos sofreram 

um processo de desengorduramento pela adição de éter de petróleo com forte 

agitação por 10 minutos. As alíquotas desengorduradas foram adicionadas a 

uma solução de metanol/água (9:1) e deixadas sob agitação por 24 horas a 

temperatura ambiente. Os extratos obtidos foram concentrados em evaporador 

rotatório a temperatura de 30 °C, sendo posteriormente liofilizados e 

armazenados a -60 °C. 

KÄHKÖNEN, HOPIA e HEINONEN (2001) determinaram as atividades 

antioxidantes de 26 tipos de "berries"6, contendo basicamente antocianinas, 

procianidinas, flavonol e taninos. Pesquisaram ainda diversos solventes para 

estabelecer o que apresentasse a melhor performance. Os solventes testados 

                                                           
6 Berry é a designação comum para frutos que apresentam características muito semelhantes 

entre si, ou seja: redondos, com coloração vermelha e de pequeno porte. Entre eles os mais 
conhecidos no Brasil se destacam: strawberry (morango), mulberry (amora) cranberry 
(uva-do-monte), blackberry (amora preta) e raspberry (framboesa). 
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foram solução aquosa de acetona a 70%, solução aquosa de metanol a 60%, 

hexano e água todos à temperatura ambiente, além de água em ebulição sob 

refluxo. As amostras foram homogeneizadas por 1 minuto e em seguida 

centrifugadas por 15 minutos (3.000 rpm), sendo o sobrenadante coletado e 

este procedimento repetido por mais uma vez. Os sobrenadantes coletados 

foram combinados e levados à secagem pelo método de liofilização. O resíduo 

sólido foi dissolvido em metanol e estocado por, no máximo, 1 semana.  Com 

base nos resultados eles verificaram que a extração com acetona foi a que se 

mostrou mais adequada, sendo então escolhida para ser usada na preparação 

dos extratos fenólicos das 26 amostras de berries. A quantidade compostos 

fenólicos no extrato seco foi determinada através da diferença de peso entre a 

quantidade inicial e final após o processo de crio-secagem. 

SLUIS et al. (2001) coletaram 4 amostras de maçãs ao acaso e em 

duplicata. Depois de limpas com água, os talos foram retirados e as maçãs 

foram cortadas em pedaços e, posteriormente, reduzidas a uma pasta fina com 

o auxílio de um triturador sob nitrogênio líquido para prevenir a oxidação. As 

amostras foram liofilizadas e estocadas a temperatura de –20 °C até o 

momento da análise. Quando do prosseguimento da análise, os extratos foram 

adequadamente preparados para as análises seguintes. Para tanto, 0,5 g do 

extrato liofilizado foi extraído com 10 mL de metanol e agitado por 30 minutos, 

seguido de 10 minutos de centrifugação a 2.500 rpm. O sobrenadante foi 

filtrado através de malha 0,45 µm e adotado como padrão final da amostra 

inicial. 

 

4 PREPARO DO EXTRATO PARA ARMAZENAGEM 
 

 As amostras, após terem passado pelo processo de extração, 

permaneceram estocadas ou reservadas para serem utilizadas nos ensaios, 

sendo preparações distintas entre si. 
 BIRCH et al. (2001) dissolveram aproximadamente 25 mg do extrato 

seco de sementes de prímula em metanol de forma a resultar em uma diluição 

de 1 mg de extrato/mL de solvente. 
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 No caso de KÄHKÖNEN; HOPIA; HEINONEN (2001), após o processo 

de extração, os extratos das 26 tipos de berry foram dissolvidos em metanol e 

estocados em freezer por, no máximo, 8 semanas. 

 Para o trabalho com maçãs desenvolvido por SLUIS et al. (2001) as 

amostras foram liofilizadas a –20 °C e mantidas armazenadas em congelador 

numa temperatura de –20 °C. 

 No trabalho de YILDIRIM; MAVI; KARA (2001) o extrato fenólico da 

amostra de Rumex crispus L. foi liofilizado numa pressão de 5 µm Hg e 

temperatura de –50 °C. 

VINSON et al. (2001) liofilizaram as amostras de 20 tipos de frutas em 

liofilizador modelo Virtis 10-324 e as amostras secas mantidas numa 

temperatura de -20°C até análise. 
 

5 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA 
 

 Os testes aplicados no delineamento de cada um dos trabalhos, 

dependeram das características gerais das matérias-primas, bem como dos 

objetivos que se desejava atingir. Todos os pesquisadores trabalharam com a 

identificação e/ou quantificação de compostos fenólicos com metodologias 

muito semelhantes entre si. 
 

WATANABE (1998) que trabalhou com trigo sarraceno, realizou as 

seguintes análises: 

- Separação dos principais compostos fenólicos utilizando Cromatografia de 

Camada Delgada; 

- Determinação quantitativa e qualitativa dos principais compostos fenólicos 

das amostras através de HPLC utilizando padrões de compostos fenólicos; 

- Identificação dos principais compostos fenólicos através de Ressonância 

Magnética Nuclear; 

- Determinação da Atividade do Radical Peroxil. 

 

BURNS et al. (2001), que trabalharam com vinhos durante a vinificação, 

realizaram as seguintes análises:  
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- Determinação quantitativa e qualitativa dos principais compostos fenólicos 

das amostras através de HPLC utilizando padrões de compostos fenólicos; 

- Determinação quantitativa de compostos fenólicos totais, através do método 

do reagente de Folin-Ciocalteau; 

- Determinação da atividade antioxidante através do método de Sais de 

Fremy. 

 

KÄHKÖNEN; HOPIA; HEINONEN (2001) trabalharam com diversos tipos de 

berries e realizaram as seguintes análises: 

- Determinação quantitativa de compostos fenólicos totais, através do método 

do reagente de Folin-Ciocalteau; 

- Determinação quantitativa e qualitativa de alguns dos principais compostos 

fenólicos das amostras através de HPLC utilizando os principais padrões de 

compostos fenólicos; 

- Determinação da oxidação de metil linoleato (MeLo). 

 

No caso de LEITE et al. (2001) que trabalharam com amostras de 

espinheira-santa, realizaram análises de: 

- Determinação quantitativa e qualitativa de alguns dos principais compostos 

fenólicos das amostras através de HPLC utilizando padrões de compostos 

fenólicos; 

- Determinação quantitativa destes compostos fenólicos individualizados 

através de espectromotria em UV e IR. 
 

SLUIS et al. (2001) trabalharam com diversas cultivares de maçãs e 

realizaram as seguintes análises: 

- Determinação quantitativa e qualitativa de alguns dos principais compostos 

fenólicos das amostras através de HPLC utilizando padrões de compostos 

fenólicos; 

- Determinação da atividade antioxidante através do método de inibição da 

perioxidação de lipídios de microssomos de fígado de ratos. 
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No trabalho de VINSON et al. (2001) com diferentes tipos de fruta, 

realizaram as análises de: 

- Determinação quantitativa de compostos fenólicos totais, através do método 

do reagente de Folin-Ciocalteau; 

- Qualidade antioxidante determinado por IC50 (a concentração para inibir 

50% da oxidação) através de colunas contendo uma mistura de LDL+VLDL 

(colesteróis). 

 

WANG e ZHENG (2001) que determinaram a capacidade antioxidante em 

morangos realizaram as seguintes análises: 

- Determinação de radicais peroxil (ROO•) através do ensaio de ORAC; 

- Determinação do radical superoxido (O2•-); 

- Determinação de peróxido de hidrogênio (H2 O2); 

- Determinação do radical hidroxil (OH•); 

- Determinação quantitativa e qualitativa de alguns dos principais compostos 

fenólicos das amostras através de HPLC utilizando padrões de compostos 

fenólicos. 

 

YILDIRIM; MAVI; KARA (2001), trabalhando com folhas de Rumex crispus 

L., realizaram as análises de: 

- Determinação quantitativa de compostos fenólicos totais, através do 

método do reagente de Folin-Ciocalteau; 

- Determinação do poder redutor, através do método de absorbância a 

700 nm; 

- Determinação da atividade de consumo/captura do radical DPPH 7, 

através do método de a 517 nm; 

- Determinação da atividade antioxidante, através do método de tiocianato 

medido uma absorbância de 500 nm.   

 

                                                           
7 DPPH é a denominação comercial e abreviada de uma substância química qua apresenta 
características padronizadas e típicas de um radical livre. Seu nome químico correto é: 2,2-
di(4-terci-octilfenil)-1-picrilhidrazil. 
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ZHENG e WANG (2001) trabalharam com ervas selecionadas e realizaram 

as seguintes análises: 

- Determinação quantitativa e qualitativa dos principais compostos fenólicos 

das amostras através de HPLC utilizando padrões de compostos fenólicos; 

- Determinação da Capacidade de Absorbância do Radical Oxigênio (ORAC); 

- Determinação quantitativa de compostos fenólicos totais, através do método 

do reagente de Folin-Ciocalteau; 

 

CORDENUNSI et al. (2002), que trabalharam com diferentes cultivares de 

morangos do Brasil, realizaram as seguintes análises: 

- Determinação quantitativa do teor de antocianinas, carboidratos, ácido 

ascórbico, sólidos totais e textura; 

- Determinação quantitativa e qualitativa de alguns dos principais compostos 

fenólicos das amostras através de HPLC. 

 

5.1 DETERMINAÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS TOTAIS 

 

 Com relação à determinação de compostos fenólicos totais, a 

metodologia empregada basicamente na totalidade dos trabalhos pesquisados 

foi do método do reagente de Folin-Ciocalteau. 

 O método se resume em analisar a quantidade de compostos fenólicos 

totais. Amostras de 200 µL, em duplicata, são introduzidas em tubos de ensaio; 

1,0 mL de reagente de Folin-Ciocalteau e 0,8 mL de carbonato de sódio (7,5%) 

são adicionados. Os tubos são agitados por 3 minutos. A absorção a 765 nm é 

medida, sendo expressa equivalentes de catequina em miligramas por grama 

de material úmido (AL-SAIKLON; HOWARD; MILLER, 1995; HEINONEN; 

LEHTONEN; HOPIA, 1998; VINSON et al., 1998; KÄHKÖNEN; HOPIA; 

VUORELA et al., 1999; DEIGHTON et al., 2000; GIL et al., 2000; LAVELLI; 

PERI; RIZZOLO, 2000; ZIELINSKI e KOZLOWSKA, 2000; BURNS et al., 2001; 

PUUPPONEN et al., 2001; VINSON et al., 2001; ZHENG e WANG, 2001; 

CORDENUNSI et al., 2002; GENOVESE, M.I. et al., 2003).  
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5.2 IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS COMPOSTOS FENÓLICOS 

 

 No que se refere à identificação de compostos fenólicos nos trabalhos 

de pesquisa consultados, verificou-se que as metodologias variam muito entre 

si no que diz respeito ao nível da identificação da estrutura química. Alguns 

trabalhos atingem o ponto de identificar, além da estrutura fenólica envolvida (e 

que classifica os compostos fenólicos nos diversos tipos), as estruturas 

glicosídicas agregadas, utilizando-se métodos casados de HPLC e RMN, cujos 

padrões se mostram expressos no QUADRO 01.  

 Outros trabalhos ainda fazem a identificação dos compostos fenólicos a 

partir de padrões previamente estabelecidos e expressos no QUADRO 01. 

 Com relação à metodologia adotada para a seqüência do HPLC, as 

mesmas se encontram descritas a seguir. 

 JUSTESEN; KNUTHSEN; LETH (1998) utilizaram aparelho Waters 

System 717. Para a análise as amostras hidrolisadas com ácido foi empregada 

uma coluna Phenomenex RP C18 (250 x 4,6 mm, 5 µm) protegida por uma 

coluna de guarda (LC18). A fase móvel consistiu de metanol-água (30:70, v/v) 

com 1% de ácido fórmico (A) e 100% de metanol (B). O gradiente foi 25-86% B 

em 50 min a uma vazão de 1 mL/min. O espectro de UV foi acertado para 220-

450 nm numa velocidade de 1,00 spectro/s e uma resolução de 1,2 nm. Para a 

análise dos glicosídios, uma coluna HP Puropher RP C18 (250 x 4,6 mm, 5 µm) 

foi empregada com uma fase móvel consistida de 1% de ácido fórmico em 

água (A) e 100% acetonitrila (B). O gradiente foi de 5-60% B em 60 min a uma 

vazão de 1 mL/min. 

 WATANABE (1998) utilizou um cromatógrafo de detetor de varredura 

de diodo. As condições empregadas para a análise foram as seguintes: coluna 

Cosmosil 5C18 (4,6 x 250 mm); fase móvel com gradiente linear de 

metanol/água (contendo 2,5% de ácido acético), com vazão de 1 mL/min, e 

espectro de varredura de 240 – 400nm.  
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 SU et al. (2000) empregaram 10 µL do extrato de acetona (10 mg/mL) 

e foi injetado na coluna (Hypersil ODS, 250 x 4,6 mm, 5 µm; Alltech, Deerfield), 

via uma válvula Rheodyne (capacidade de 20 µL). A solução aquosa contendo 

14,5% de tetrahidrofurano, 12,5% de dioxano, 5,5% de metanol, 2,0% de ácido 

acético e 0,01% de ácido fosfórico foi utilizado numa vazão de 1,0 mL/min. Os 

flavonóides individualmente foram identificados utilizando-se um detetor a 275 

nm (UVIS-205, Alltech). 

 BURNS et al. (2001) fizeram uma identificação em HP 1100 e coluna 

Prodigy 5u ODS3 fase reversa de sílica (250 mm x 4,6 mm, Phenomenex) e os 

solventes para eluição foram (A) água/tetrahidrofuran/ácido trifluoracetico 

98:2:1 e (B) acetonitrila. 

 LEITE et al. (2001) utilizaram Ultrasphere com coluna ODS 5 µm (250 x 

4,6 mm) com eluição com metanol – água (40:60 volume/volume) numa vazão 

de 1,0 mL/min. 

 MIEAN e MOHAMED (2001) utilizaram Nova-Pak C18 coluna (3,9 x 

150 mm, 4 um) usando metanol/água (50:50 volume/volume, pH 2,5 com ácido 

trifluoracético) como fase móvel e detecção em UV (365 nm) numa vazão de 1 

mL/min. 

 PUUPPONEN-PIMIÃ et al. (2001) realizaram o ensaio utilizando o 

aparelho Walters PDA 996 com detetor de varredura por diodo. A coluna foi da 

Nova-Pak C-18 (3,9 x 150 mm, com tamanho de partícula de 4 µm) com uma 

pré-coluna Spherisorb S5 ODS 2,2 x 20 mm e tamanho de partícula de 5 µm 

ambientada a 40 °C. O gradiente foi ajustado para 50 mmol/L de fosfato 

dihidrogênio de amônia ajustado para pH 2,6 com ácido ortofosfórico (solvente 

A), 20% de solvente A com 80% de acetonitrila (solvente B) e 0,2 mol/L de 

ácido ortofosfórico ajustado com amônia a pH 1,5 (solvente C). 

 SLUIS et al. (2001) utilizaram coluna Merck Lichrosorb RP18 (4 x 250 

mm, 5 µm). O equipamento era dotado de detetor Spectra Focus scanning UV-

vis, um programador de solvente Spectra System P2000 e um autodosador 

Spectra System AS3000. 
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 WANG e ZHENG (2001) utilizaram um cromatógrafo Walters 990, 

acoplado a um detetor de varredura por diodo. As amostras foram injetadas a 

temperatura ambiente (20 °C) com uma coluna de fase reversa Nova-Pak C18 

(150 x 3,9 mm, tamanho de partícula de 4 µm) com uma coluna de guarda 

Nova-Pak C18 (150 x 3,9 mm, tamanho de partícula de 4 µm). A fase móvel foi 

água acidificada contendo 2,5% de ácido fórmico (A) e acetonitrila (B) com um 

gradiente linear de 20 a 30% B por 5 min, então uma mistura isocrática por 5 

min e seguido por um gradiente linear de 30 a 90% B por 5 min e uma mistura 

isocrática por 2 min antes de retornar às condições iniciais. A vazão foi de 1,0 

mL/min e os comprimentos de onda de detecção foram de 320, 350 e 510 nm. 

Os dados obtidos entre 240 e 550 nm foram analisados por um analisador 

Walters 990 3-D e comparados com os padrões puros. 

 ZHENG e WANG (2001) utilizaram um coluna Nova-Pak C18 (150 x 3,9 

mm, tamanho de partícula 4 µm) com uma coluna de guarda Nova-Pak C18 (20 

x 3,9 mm, tamanho de partícula de 4 µm) à temperatura ambiente (20 °C). Um 

cromatógrafo Waters 600E acoplado a um detetor de varredura de diodo foi 

utilizado. A fase móvel foi acetonitrila (A) e água acidificada contendo 2,5% de 

ácido fórmico (B). A vazão foi de 1,0 mL/min e os comprimentos de onda de 

detecção 280, 330 e 350 nm. Os comprimentos entre 200 e 450 nm foram 

registrados e posteriormente analisados em analisador Walter 990 3-D.  

 CORDENUNSI et al. (2002) utilizaram um cromatógrafo de fase 

reversa HP 1100 acoplado a um detetor de varredura por diodo. A coluna 

utilizada foi a Prodigy 5µ ODS3 com fase reversa de sílica (250 mm x 4,6 mm, 

Phenomenex) e os solventes de eluição foram (A) água/ tetrahidrofurano/ ácido 

trifluoracético 98:2:0,1 e (B) acetonitrila. As amostras foram injetadas em 

duplicata e os flavonols foram quantificados usando quercetina-3-ramnosídio 

(rutina) como um padrão externo. A calibração foi feita injetando o padrão 3 

vezes a 4 concentrações diferentes. Os resultados foram expressos como 

miligrama de quercetina por 100 g. 
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5.3 DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE ATIVIDADE ANTIOXIDANTE 

 

Para a determinação da atividade antioxidante de compostos fenólicos 

são apresentados a seguir os que se mostram mais adequadas ao estudo em 

questão. 

 

 A metodologia denominada de ORAC (Oxygen Radical Absorbance 

Capacity), que se baseia no método da espectrofluorimetria foi empregada por 

diversos autores (CAO; SOFIC; PRIOR, 1996; WANG; CAO; PRIOR, 1997; 

WANG; CAO; PRIOR, 1996; CAO; ALESSIO e CUTLER, 1993; WANG e 

ZHENG, 2001; ZHENG e WANG, 2001). 

 A metodologia denominada de Método do Tiocianato, que se baseia na 

determinação da oxidação do ácido linolêico, através de reação de oxi-redução 

envolvendo íons do tiocianato, sendo mensurado através de espectofotômetro 

a 500 nm (CALIXETO, 1998; LARRAURI et al., 1996; CHU; CHANG; HSU, 

2000; YEN e CHEN, 1995). 

 A metodologia denominada de MeLo (metil linoleato), que se baseia na 

determinação da oxidação do éster metil linoleato, através da reação 

colorimétrica dos dienos conjugados com o 2,2,4-trimetilpentano ou iso-octano, 

mensurando a absorbância a 234 nm (HEINONEN; LEHTONEN; HOPIA, 1998; 

KÄHKÖNEN; HOPIA; VUORELA et al., 1999). Outro autor empregou 

ciclohexano como reagente para os dienos conjugados (BIRCH et al., 2001).  

A metodologia denominada de Sistema β-caroteno/ácido linoléico, foi 

originalmente descrito por MARCO (1968) e posteriormente modificado por 

MILLER (1971). Para o preparo de mistura reativa adicionaram-se 40 mg de 

ácido linoléico, 400 mg Tween 40, 50 µL de uma solução de β-caroteno (2 

mg/mL clorofórmio) e 1 mL de clorofórmio em erlenmeyer. Após a secagem 

completa do clorofórmio sob nitrogênio, adicionaram-se 50 mL de água 

previamente saturada com oxigênio durante 30 minutos e agitou-se 

vigorosamente. A mistura reativa deve estar límpida e apresentar absorbância 

entre 0,6 e 0,7 em 470 ηm. Para a reação de oxidação, utilizaram-se 2,9 mL 

desta mistura reativa, 100 µL de metanol para o grupo controle, ou o mesmo 
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volume para as amostras em metanol, e colocadas em banho a 50ºC. As 

leituras das absorbâncias foram realizadas, no início e com intervalos de 15 

minutos durante 120 minutos. 

 

6. TESTES MICROBIOLÓGICOS 
 

6.1 CEPAS EMPREGADAS 

 

 Para a análise da atividade e capacidade antimicrobiana de extratos 

vegetais, é necessário estabelecer, quais as cepas que se deseja verificar o 

poder de inibição do extrato. De acordo com os trabalhos analisados, as cepas 

comumente empregadas se encontram descritas como se segue. 

 RAUHA et al. (2000) empregaram em seu trabalho sobre os efeitos 

antimicrobianos de extratos de diversas plantas da Finlândia contendo 

flavonóides e outros compostos fenólicos, foram as seguintes cepas 

microbianas:  

- Aspergilus niger ATCC 16404; Bacillus subtilis ATCC 6633; Bacillus subtilis 

ATCC 9372; Candida albicans ATCC 10231; Escherichia coli ATCC 8739; 

Escherichia coli ATCC 11775; Micrococcus luteus YMBL; Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 9027; Saccharomyces cerevisiae FOMK; Staphylococcus 

aureus DSM 20231; Staphylococcus epidermidis FOMK; Staphylococcus 

epidermidis ATCC 12228. 

 No trabalho de PUUPPONEN-PIMIÄ et al. (2001) sobre propriedades 

antimicrobiana de compostos fenólicos em berries foram as seguintes:  

- Bifidobacterium lactis VTT-E-94508 (Bb-12); Enterococcus faecalis VTT E-

93203 (DSM 20478); Escherichia coli 50 VTT E-94564 (ATCC 11775); 

Escherichia coli CM 871; Lactobacillus crispatus VTT E-96725 (M247); 

Lactobacillus johnsonii VTT E-97797 (LJI); Lactobacillus paracasei F19 VTT; E-

94510 (LMG P-17806); Lactobacillus plantarum VTT E-78076; Lactobacillus 

reuteri VTT E-97849 (ATCC 55730); Lactobacillus rhamnosus VTT E-97800; 

Lactobacillus rhamnosus GG VTT E-96666 (ATCC 53103); Salmonella enterica 

ser. Typhimurium SH5014. 
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 No trabalho de YILDIRIM; MAVI; KARA (2001) sobre a atividade 

antioxidante e antimicrobiana de extratos de Rumex crispus L. (língua de vaca)  

foram as seguintes as cepas microbianas empregadas: 

- Bacillus subtilis ATCC 6633; Candida albicans ATCC 60193; Escherichia coli 

ATCC 25922; Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145; Staphylococcus 

epidermidis ATCC 25923.  

 As cepas empregadas no trabalho de KUBO e FUJITA (2001) sobre 

agentes químicos com efeito naturalmente anti-Salmonella, foram as seguintes:  

- Salmonella choleraesuis ATCC 35640; Escherichia coli ATCC 9637; 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145; Enterobacter aerogenes ATCC 13048; 

Proteus vulgaris ATCC 13315  

No trabalho de CARVALHO et al. (2002) sobre atividade antimicrobiana 

de extratos hidroalcoólicos de Psidium guajava L. (goiaba) sobre bactérias 

Gram-negativas, foram as seguintes as cepas empregadas: 

- Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa; Shigella spp; Proteus spp; 

Klebsiella spp; Salmonella spp. 

As cepas empregadas no trabalho de VARGAS et al. (2004), que 

analisaram a atividade antimicrobiana de extrato alcoólico de própolis foram as 

seguintes: 

- Staphylococcus sp; Streptococcus sp; Nocardia asteroides; 

Rhodococcus equi; Escherichia coli; Salmonella sp. 

 

 De acordo com os trabalhos analisados, as cepas mais importantes sob 

o ponto de vista da tecnologia de alimentos são: um fungo filamentoso ou bolor 

(Aspergillus niger) e uma levedura (Candida albicans) e 5 cepas bacterianas 

(Bacillus cereus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella 

enterica e Staphylococcus aureus). 

 

6.1.1 Aspergilus niger 
 

Foi empregada a cepa Aspergillus niger ATCC 16404, que é de um 

fungo responsável pela grande maioria da perda de frutos e vegetais frescos 

produzindo a podridão negra. Sob o ponto de vista toxicológico pode levar à 
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contaminação dos pulmões, fato este que na maioria dos casos é fatal. O 

Aspergillus niger é útil no que diz respeito aos diferentes tipos de fermentações 

que pode desenvolver. Eles podem excretar: ácido cítrico, ácido málico, ácido 

glucônico, amilase, celobiose, coalho, emulsina, gencianase, genciobiase, 

inulase, invertase, lipase, maltase, melitase, nuclease, protease, rafinase, 

tanase, trehalase e zimase (EVANGELISTA, 1987; PELCZAR et al., 1996; 

SILVA, 1997).  

 

6.1.2 Candida albicans 

 

 Foi empregada a cepa Candida albicans ATCC 10231: levedura 

responsável por processos fermentativos muito prejudiciais sob o ponto de 

vista tecnológico, mas não toxicológicos. No organismo humano, não apresenta 

maiores problemas, sendo, porém uma levedura oportunista, apresentando-se 

em geral em mucosas e epiderme, como conseqüência de terapias intensivas 

com drogas antibacterianas de largo espectro ou profunda supressão do 

sistema imune (EVANGELISTA, 1987; PELCZAR et al., 1996; SILVA, 1997).  

 

6.1.3 Bacillus cereus 

 

 Foi empregada a cepa Bacillus cereus ATCC 11778: este bacilo é 

Gram-positivo e esporulante, responsável pela contaminação de alimentos 

como: cereais, arroz e alimentos contendo amido. Age como produtor de 

toxiinfecções cujos sintomas variam de acordo com o tipo: B. cereus emético - 

período de incubação de 1 a 6 horas, predominando vômitos e náuseas, raras 

diarréias, sem febre, produzindo enterotoxina termoestável, causando 

intoxicação alimentar típica; e o B. cereus clássico – período de incubação de 8 

a 22 horas após a contaminação, predominando diarréias e náuseas, raros 

vômitos, sem febre, produzindo um quadro de infecção intestinal 

(EVANGELISTA, 1987; PELCZAR et al., 1996; SILVA, 1997).  
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6.1.4 Escherichia coli 

 

 Foi empregada a cepa Escherichia coli ATCC 11229 (é uma cepa 

patogênica, porém não enteroinvasora nem enterohemorrágica, sendo própria 

do sistema intestinal com patogenicidade baixa tipo diarréia). É uma bactéria 

do tipo Gram-negativa e anaeróbia facultativa encontrada no trato 

gastrointestinal. Dentre as cepas de E. coli, entretanto, há um grupo capaz de 

provocar doenças em indivíduos humanos, coletivamente chamadas de E. coli 

enteropatogênicas (EEC). Essas cepas ocupam hoje o segundo lugar entre os 

principais agentes doenças de origem alimentar nos Estados Unidos, onde 

responderam por 7,4% dos surtos e 28,6% das mortes provocadas por 

bactérias naquele país, no período de 1993 a 1997. Atualmente há 6 classes 

de E.coli enteropatogênicas reconhecidas, dentre elas as cepas de E.coli 

O157:H7, que pertencem ao grupo das E.coli enterohemorrágicas (EHEC) ou 

produtoras de verotoxina (VTEC). A patogenicidade das cepas EHEC parece 

estar associada a uma série de fatores, incluindo a produção de várias 

citoxinas, coletivamente chamadas de verotoxinas (VTs) ou “shiga-like” toxinas 

(SLTs), similares à toxina produzida pela bactéria Shigella dysenteriae de colite 

hemorrágica. A ingestão de E. coli entreopatogênica e a E. coli enteroinvasora 

apresentam um período de incubação de 12 a 72 horas, com diarréia, vômito, 

febre, cólica, mal estar e calafrios. A E. coli enterohemorrágica apresenta um 

período de incubação de 12 a 72 horas com diarréia sangüinolentas, vômito, 

febre, cólica, mal estar e calafrios. A E. coli enterotoxigênica tem um período de 

incubação de 8 a 72 horas com diarréia, vômito, febre, cólica e náuseas sem 

febre. No geral o problema mais sério da contaminação por E. coli se dá 

através das outras bactérias que a acompanham a contaminação (SILVA et al, 

2003; EVANGELISTA, 1987; PELCZAR et al., 1996; SILVA, 1997).   

 

6.1.5 Pseudomonas aeruginosa  

 

 Foi empregada a cepa Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442. São 

bactérias aeróbicas restritas, Gram-negativas e não esporulante. Da mesma 
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forma que a E. coli são indicativas de péssimas condições higiênico-sanitárias. 

São comumente encontradas em mãos e pele de manipuladores de alimentos, 

bem como no solo, águas e no ar. Pode produzir pigmentação em produtos 

cárneos embutidos apresentando ainda características psicrófilas  

(EVANGELISTA, 1987; PELCZAR et al., 1996; SILVA, 1997).  

 

6.1.6 Salmonella choleraesuis 

  

 Foi empregada a cepa Salmonella choleraesuis ATCC 10708. São 

Gram-negativas e provocam a formação de ácido e de gás, por fermentação da 

glicose e outros açúcares. São bactérias patogênicas, que causam no homem 

e em animais, intoxicações alimentares por infecção, sendo seu quadro clínico 

mais definido é o da gastroenterite. Os seres humanos são infectados por 

salmonelas quase que exclusivamente devido ao consumo de água e alimentos 

contaminados. Os alimentos mais comumente envolvidos são cremes doces 

utilizados em tortas, carne moída, lingüiças, carne de aves, coco, bife assado 

preparado comercialmente e ovos. Se pessoas com as mãos contaminadas 

estão envolvidas na preparação de alimentos, elas poderão inocular a 

Salmonella. Utensílios de cozinha e tábuas de carne inadequadamente limpos 

podem apresentar partículas de carne contaminadas e, assim, constituir uma 

contínua fonte de infecção. Seu período de incubação é de 8 a 22 horas, com 

diarréia, mal estar e cólicas, com ou sem febre (EVANGELISTA, 1987; 

PELCZAR et al., 1996; SILVA, 1997).  

 

6.1.7 Staphylococcus aureus 

 

 Foi empregada a cepa Staphylococcus aureus ATCC 6538: são 

Gram-positivas sendo que apresentam uma pigmentação amarelo-dourada em 

meios de cultura Ágar-Chapman ou Baird-Parker (daí seu nome). Além de 

promoverem intoxicações no homem através da produção de enterotoxinas, 

promovem o aparecimento de abcessos, furúnculos e feridas. Nos animais, 

determinam, entre outras, manifestações piogênicas e mastite. As bactérias 
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deste gênero são tolerantes a concentrações de 10% a 20% de NaCl e a 

nitratos. O que torna os alimentos curados veículos potenciais para o seu 

desenvolvimento. Localizam-se na mucosa nasal, na pele e nas glândulas 

cutâneas, todas elas, fontes de transferência dos microrganismos aos 

alimentos. Sua importância nos alimentos, não é tão grande pela sua presença 

em si, mas pela toxina que pode elaborar e que é responsável pela 

sintomatologia da intoxicação (vômitos, náuseas e diarréia) no período de 1 a 6 

horas após a ingestão do alimento contaminado (EVANGELISTA, 1987; 

FRANCO e LANDGRAF, 1996; PELCZAR et al., 1996; SILVA, 1997).  

 

6.2 METODOLOGIA APLICADA NOS TESTES MICROBIOLÓGICOS 

 

De acordo com RAUHA et al. (2000) o teste antimicrobiano foi feito 

empregando-se caldo de cultura com 24 horas de incubação. A densidade ótica 

foi determinada a 625 nm. O cultivo foi encerrado quando a absorbância atingiu 

o valor de 0,8 a 1,0, diluído a uma absorbância de 0,1 e utilizado para os testes 

antimicrobianos. 

 O meio consiste de duas camadas, a superior somente apresentando o 

inoculado. Ágar (30 mL) foi deitado em uma placa de Petri (diâmetro de 14 cm). 

O ágar foi deixado para geleificar e depois 30 mL de ágar Isosensitest 

(bactérias) ou ágar Sabouraud (fungos) incubado foi deitado na parte superior. 

O ágar Isosensitest consiste de 24,2 µL de suspensão bacteriana em 30 mL e o 

ágar Sabouraud com 250 µL de suspensão fúngica em 30 mL. 

O teste antimicrobiano foi realizado de 2 formas: pelo método de difusão 

em placa furada e pelo método da difusão cilíndrica. 

O método de difusão em placa furada se resume em conferir seis furos 

eqüidistantes no ágar utilizando um perfurador de rolhas esterilizado (n° 9, 

diâmetro de 14 mm). Um volume de 500 µL de amostra em solução metanólica 

(1 mg/mL) foi adicionado aos furos usando um pipetador. 

 O método da difusão cilíndrica consiste em realizar seis cilindros 

eqüidistantes arranjados sobre a superfície do ágar. Amostras de 500 µL do 

extrato metanólico (1 mg/mL, metanol) foi adicionado aos cilindros usando um 
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pipetador. As placas para o teste com as cepas bacterianas foram incubadas a 

23 °C por 1 hora para facilitar a difusão e então incubadas a 35 °C por 24 

horas. As placas para o teste com fungos foram refrigeradas a 8 °C por 1 hora 

e então incubadas a 25 °C por 72 horas, exceto o Aspergillus niger que foi 

incubado a 25 °C por 6 dias. 

 A avaliação final se dá através da medida do diâmetro da zona de 

inibição. Depois da incubação as zonas de inibição foram medidas com uma 

acuidade de 0,1 mm, e o efeito foi calculado como a média de testes em 

triplicata. 

 No trabalho de PUUPPONEN-PIMIÃ et al. (2001) pode-se verificar que 

dois métodos foram utilizados para investigar os efeitos antimicrobianos de 

compostos fenólicos: o método de difusão no ágar com camada de “soft ágar” e 

determinação da curva de crescimento bacteriano a partir do crescimento 

microbiano numa cultura líquida. Para o método de difusão no ágar, todos os 

reagentes e extratos foram dissolvidos no metanol. Extratos liofilizados foram 

utilizados para os experimentos com cultura líquida. 

 Para o método de difusão no ágar, foi utilizado “soft ágar”, contendo 4,5 

mg/mL de Bacto-ágar em meio líquido de crescimento. Após autoclavado, foi 

resfriado até 42 °C e inoculado com líquido de uma cultura pré-cultivada na 

concentração de células de 5 x 105 UFC/ mL e as placas contendo 20 mL de 

meio ágar foram cobertas com 5 mL deste inoculado de “soft ágar”. Depois de 

definido o tamanho dos furos (7 mm em diâmetro) no ágar, as placas foram 

mantidas a temperatura ambiente por 30 minutos e então a 4 °C por 2,5 horas 

permitindo que o líquido ficasse bem firme. Os compostos fenólicos puros e os 

extratos de berries, em diferentes concentrações, foram dissolvidas em 

metanol e pipetados no ágar geleificado (50 µL). Estreptomicina (150 e 600 µg 

em 50 µL) foi utilizado como controle positivo (controle de resistência de 

antibiótico) para todas as outras cepas (vide item 6.1 deste capítulo). Um 

controle negativo foi utilizado empregando-se metanol (50 µL). O diâmetro de 

inibição foi medido em 24 e 48 horas. Todos os testes foram feitos em triplicata. 

 Nos experimentos em cultura líquida, 10 mL de meio de cultura fresco 

foram inoculados com 1 a 5% de cultura pré-cultivada. Os extratos das berries 
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liofilizadas ou os compostos fenólicos puros foram adicionados ao meio de 

cultura resultando em uma concentração final de 0,5, 1,0 ou 5,0 mg/mL. As 

culturas foram homogeneizadas e incubadas como descrito a seguir. Do caldo 

bacteriano inoculado foram coletadas amostras 5 a 6 vezes durante um período 

de incubação de 9 a 34 horas, dependendo da taxa de crescimento da cepa. 

As amostras foram diluídas em água peptonada e as próprias diluições 

colocadas em placas. As placas foram incubadas e a contagem microbiana 

procedida. Os efeitos inibitórios do teste com compostos sobre as bactérias 

foram medidos comparando as curvas de crescimento controle com as obtidas 

com extratos de berries ou compostos fenólicos puros. 

 Para analisar a atividade antimicrobiana de extrato de goiaba, 

CARVALHO et al. (2002) utilizaram o teste de atividade antimicrobiana através 

do método de difusão em disco de papel (tipo 3 com 6 mm de diâmetro) no 

meio gelosado Müller Hinton. As suspensões dos microrganismos-teste foram 

semeadas na superfície do meio, em placas de Petri, com o auxílio de alça de 

Drigalsky (100 µL/placa). Foram utilizados discos de 6 mm de diâmetro, 

embebidos com 20 µL de uma solução a 100 mg/mL dos extratos em estudo. 

As placas foram incubadas a 35°C durante 24 horas. Os testes foram 

realizados em triplicata e os resultados expressos em mm pela média 

aritmética do diâmetro dos halos de inibição formado ao redor dos discos nas 3 

repetições. O teste controle foi realizado também com os discos embebidos 

com o agente diluente dos extratos. 

 Em VARGAS et al. (2004) o teste microbiológico de sensibilidade,  foi 

realizado utilizando-se uma alça de Drigalski para a semeadura de 0,1 mL da 

suspensão bacteriana contendo aproximadamente 1 x 106 bactérias/mL por 

placa, realizando-se duas repetições por tratamento. As placas foram 

incubadas a 37°C por 24 a 72 horas, dependendo da espécie bacteriana 

testada. Os isolados foram considerados sensíveis ao extrato de própolis, 

quando não ocorreu crescimento bacteriano nas placas após 72 horas de 

incubação a 37°C. 
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CAPÍTULO V 

 
MATERIAL, MÉTODOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
1 OBTENÇÃO DO EXTRATO VEGETAL 
 
1.1 COLHEITA DO MATERIAL 

 
A atividade e a concentração de antioxidantes polifenólicos em frutos de 

aroeira foram analisadas neste trabalho. Os frutos obtidos foram selecionados 

evitando-se o topo e as partes mais baixas da árvore. Este procedimento foi 

adotado devido ao fato de que a concentração total de flavonóides é muito 

menor na ausência de luz. A colheita foi feita no mês de fevereiro de 2004 

(período de frutificação de janeiro a junho), a partir de um exemplar da Schinus 

terebenthifolius Raddi já adulta situada em latitude sul 25º 25’ 36,8” , longitude 

oeste 49º 17’ 51,0”  e altitude de 892 metros. O material colhido foi limpo de 

sujidades, sendo selecionados apenas os frutos maduros com coloração 

variando do rosa ao vermelho. Os frutos verdes foram descartados visto que 

trata-se de uma fruta não climatérica.  

 
1.2 EXTRAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ATIVOS 

 

Os frutos foram secos em estufa numa temperatura de 50 °C por 96 

horas até a eliminação total da umidade (umidade inicial de 39%), após o que 

foi obtido 300 g de material seco. Os frutos secos foram triturados em um 

moinho microtriturador (IKA Labortecnik) até uma granulometria aproximada de 

32 mesh. Após moídos, a massa foi submetida à extração com éter etílico em 

aparelho Soxhlet, visando a retirada de substâncias lipídicas (teor de lipídios da 

fruta de 15% em base seca ou 12% base úmida) (BIRCH et al., 2001; Instituto 

Adolfo Lutz, 1985). 
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Após evaporação natural do éter, a amostra foi dividida em duas partes 

distintas e iguais de 150 g, e partiu-se para a extração dos compostos fenólicos 

com dois solventes distintos8: etanol absoluto PA e água deionizada. Para a 

extração com etanol, 3 porções de 50 g de amostra foram adicionadas a 400 

mL do solvente e mantidos sob agitação em "shaker" com banho-maria numa 

temperatura de 20 °C por 1 hora. Decorrido este tempo de extração, as 

amostras foram misturadas e filtradas à vácuo, obtendo-se então o extrato 

alcoólico. Para o extrato aquoso, 3 amostras de 50 g foram adicionadas de 400 

mL de água a 50°C cada uma e mantidas sob agitação em “shaker” com 

banho-maria a 50°C por 1 hora. Decorrido este tempo de extração, as amostras 

foram misturadas e peneiradas a 32 mesh (para retirar o material mais grosso), 

centrifugadas por 20 minutos a 3.000 rpm (para retirar o material mais fino) e 

filtradas à vacuo (para retirar o sobrenadante final), obtendo-se então o extrato 

aquoso (BURNS et al., 2001; KÄHKÖNEN, HOPIA e HEINONEN, 2001; 

YILDIRIM, MAVI e KARA, 2001; ZHENG e WANG, 2001; CORDENUNSI et al., 

2002). 

Do extrato alcoólico obtido, o etanol foi removido em evaporador 

rotatório (T < 50 °C) (Fisatom) para obtenção do extrato seco, que foi diluído 

em 7 mL de metanol para fins de análise cromatográfica. O extrato aquoso foi 

liofilizado (Ilshin Lab Co.) numa pressão de 5mm Hg e T = -50°C, diluído em 30 

mL de metanol (também para fins de análise cromatográfica) e filtrado à vácuo. 
 
1.3 PREPARO DO EXTRATO 

 
 O extrato alcoólico e o extrato aquoso, ambos diluídos em metanol, 

foram mantidos estocados em freezer vertical (Continental) numa temperatura 

de –18 °C até o momento de utilização nas análises (SLUIS et al., 2001).  

 

 

                                                           
8 O emprego do metanol na fase de extração, embora seja considerado o melhor solvente para 
compostos fenólicos, não foi utilizado devido à sua toxicidade, sendo que o mesmo deveria ser 
totalmente removido depois da extração para que se pudesse ser empregado como aditivo 
alimentício, o que dificultaria ou inviabilizaria todo o processo. 
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2 TESTES FÍSICO-QUÍMICOS 
 

2.1 DETERMINAÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS TOTAIS 

 
O método aplicado para determinação de compostos fenólicos foi 

desenvolvido de acordo com ZIELINSKI e KOZLOWSKA (2000), com 

pequenas modificações realizadas por GENOVESE et al (2003). Foram 

utilizados 0,25 ml dos extratos obtidos, ou da diluição adequada dos mesmos 

para permitir a leitura da absorbância, e adicionados 2 ml de água destilada e 

0,25 ml do reagente de Folin-Ciocalteau. Após 3 min à temperatura ambiente, 

adicionaram-se 0,25 ml de solução saturada de carbonato de sódio, sendo os 

tubos colocados em banho-maria a 37ºC durante 30 minutos para 

desenvolvimento de cor. As leituras das absorbância foram realizadas a 750 

nm e os resultados foram expressos em mg equivalentes de catequina por g de 

amostra (base úmida). 
 

2.2 IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS COMPOSTOS FENÓLICOS 

  

 CORDENUNSI et al. (2002) utilizaram um cromatógrafo de fase 

reversa HP 1100 acoplado a um detetor de varredura por diodo. A coluna 

utilizada foi a Prodigy 5µ ODS3 com fase reversa de sílica (250 mm x 4,6 mm, 

Phenomenex) e os solventes de eluição foram (A) água/ tetrahidrofurano/ ácido 

trifluoracético 98:2:0,1 e (B) acetonitrila. As amostras foram injetadas em 

duplicata e os flavonóides foram quantificados usando quercetina-3-ramnosídio 

(rutina) como um padrão externo. A calibração foi feita injetando o padrão 3 

vezes a 4 concentrações diferentes. Os resultados foram expressos como 

miligrama de quercetina por 100 g, num comprimento de onda de 270 nm. 
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2.3 DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE ATIVIDADE ANTIOXIDANTE 

 

 A metodologia denominada de Sistema β-caroteno/ácido linoléico foi 

originalmente descrita por MARCO (1968) e posteriormente modificada por 

MILLER (1971). Para o preparo de mistura reativa adicionaram-se 40 mg de 

ácido linoléico, 400 mg Tween 40, 50 µL de uma solução de β-caroteno (2 

mg/mL clorofórmio) e 1 mL de clorofórmio em erlenmeyer. Após a secagem 

completa do clorofórmio sob nitrogênio, foram adicionados 50 mL de água 

saturada com oxigênio durante 30 minutos com agitação. A mistura reativa 

deve estar límpida e apresentar absorbância entre 0,6 e 0,7 em 470 nm. Para a 

reação de oxidação, utilizaram-se 2,9 mL desta mistura reativa, 100 µL de 

metanol para o grupo controle, ou o mesmo volume para as amostras em 

metanol, e colocadas em banho a 50ºC. As leituras das absorbâncias foram 

realizadas no início e com intervalos de 15 minutos. 

 
3 TESTES MICROBIOLÓGICOS 
 

 Os testes foram realizados com a microrganismos fornecidos pelo 

CEPPA (Centro de Pesquisa e Processamento de Alimentos) da Universidade 

Federal do Paraná, tendo sido utilizados: uma levedura (Candida albicans 

ATCC 10231) e um fungo (Aspergillus niger ATCC 16404) e 5 cepas 

bacterianas (Bacillus cereus ATCC 11778, Escherichia coli ATCC 11229, 

Salmonella choleraesuis ATCC 10708; Staphylococcus aureus ATCC 6538 e 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442). 

 Os inóculos foram obtidos a partir de culturas recentes dos 

microrganismos-teste, preparando-se suspensões padronizadas pela 

densidade ótica de 0,45 de absorbância em comprimento de onda de 450 nm, 

com uma concentração de 108 células/mL (THE UNITED STATES 

PHARMACOPEIA AND THE NATIONAL FORMULARY, 2000). 

Para analisar a atividade antimicrobiana dos extratos alcoólico e aquoso 

dos frutos da aroeira foi utilizado o método de difusão em disco de papel (com 

6 mm de diâmetro) no meio gelosado Müller Hinton (para as bactérias) e meio 
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potato-dextrose-agar ou PDA (para a levedura e fungo). As suspensões dos 

microrganismos-teste foram semeadas na superfície do meio, em placas de 

Petri, com o auxílio de alça de Drigalsky (100 µL/placa). Foram utilizados 

discos de 6 mm de diâmetro, embebidos com 20 µL de uma solução com 

concentração definida dos extratos em estudo. As placas foram incubadas a 

35°C durante 24 horas para as cepas bacterianas e 27°C durante 48 horas de 

levedura e de fungo. Os testes foram realizados em triplicata e os resultados 

expressos em mm pela média aritmética do diâmetro dos halos de inibição 

formado ao redor dos discos nas 3 repetições. O teste controle foi realizado 

também com os discos embebidos com o agente diluente dos extratos no caso 

metanol (CARVALHO et al., 2002).  

Os testes de resistência a antibióticos foi realizado da mesma forma que 

para os extratos alcoólico e aquoso, neste caso empregando-se discos 

impregnados com os antibióticos: amicacina, cefoxitina, ceftriaxona, 

eritromicina, gentamicina e tetraciclina para as cepas de Bacillus cereus ATCC 

11778 e Staphylococcus aureus ATCC 6538; Amicacina, cefoxitina, 

eritromicina, gentamicina e tetraciclina para as cepas de Escherichia coli ATCC 

11229 e Salmonella choleraesuis ATCC 10708 e amicacina, gentamicina e 

tetraciclina para a cepa de Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 

(NEWPROV, 2002).  

Os extratos foram testados quando à sua esterilidade utilizando meio de 

cultura nutritivo HEMOPROV III, inoculando 5 mL de cada extrato nos frascos, 

com incubação a 35 ºC por 7 dias, e posteriormente verificando a presença de 

turvação, hemólise ou formação de gás, película na superfície do meio, 

coágulos ou pequenas colônias (HEMOPROV, 2002). 
 
 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Para a extração dos compostos fenólicos dos frutos da aroeira 

adotaram-se duas metodologias distintas: extração com água quente (T = 50 

°C) e extração com etanol absoluto (99,7% de pureza). O álcool e a água foram 

empregadas na extração para evitar que um possível resíduo da substância 
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extratora pudesse interferir no grau de pureza do extrato final que será 

empregado como aditivo alimentício. 

A extração com água quente envolveu diversas etapas de separação até 

se chegar a um extrato aceitável, quando comparada à extração feita com 

etanol. Após o aquecimento em água a 50°C, a amostra foi peneirada, 

centrifugada e posteriormente filtrada até se chegar ao extrato final. Já a 

amostra extraída com etanol, após a extração, foi submetida apenas um 

processo de filtração. Assim sendo, a extração com água seria mais 

dispendiosa em termos de processo, visto que envolveria maior número de 

operações unitárias que a extração a etanol. 

 Com relação à quantificação dos compostos fenólicos, os mesmos foram 

determinados como catequina equivalente, usando a seguinte equação linear 

baseada na curva de calibração: 

Y = 42,426 X + 61,262,    R2 = 0,999 

Onde Y é a absorbância e X o equivalente de catequina (µg/ml de extrato) 

 Encontrou-se um total de 88 µg de catequina/ g de amostra base seca 

para o extrato obtido pela extração em água quente e 685 µg de catequina/ g 

de amostra para o extrato obtido pela extração em etanol absoluto. Ao se 

comparar com os dados de literatura (CORDENUNSI et al., 2002) observa-se 

que, a quantidade de compostos fenólicos do morango (fruta base úmida 

extração aquosa), varia de 1.586 µg de catequina/g a 2.892 µg de catequina/g 

de amostra (ou 15.298 µg de catequina/g a 40.167 µg de catequina/g de 

amostra em base seca), ou seja, quando se compara o fruto da aroeira com um 

fruto, considerado como fonte de compostos fenólicos, o mesmo se apresenta 

com uma quantidade inferior de compostos fenólicos.  

Por outro lado, quando se compara a quantidade de compostos fenólicos 

a partir de um trabalho realizado com diferentes tipos de grãos (ZIELINSKI e 

KOZLOWSKA, 2000), verifica-se que os frutos da aroeira apresentam uma 

quantidade de compostos fenólicos mais elevada comparativamente aos grãos. 

Um exemplo disso é observado quando se analisa o teor de compostos 

fenólicos do trigo sarraceno, tido como uma fonte de excelência de compostos 

fenólicos. Sua composição é de 118 µg de catequina/g de amostra em base 
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seca com extração metanólica comparado aos 88 µg de catequina/ g de 

amostra base seca para o extrato obtido pela extração em água quente e 685 

µg de catequina/ g de amostra para o extrato obtido pela extração em etanol 

absoluto.  

Assim sendo, poder-se-ia considerar o fruto da aroeira como uma fonte 

intermediária de compostos fenólicos, superior à maioria dos grãos 

encontrados porém inferior ao morango (QUADRO 01). 

 

QUADRO 01 – Comparação entre o teor de compostos fenólicos de diversas 

fontes com a aroeira. 

MATÉRIAS-PRIMAS CONCENTRAÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS 
(µg de catequina/g de amostra base seca) 

Aroeira (extrato alcoólico) 685 

Aroeira (extrato aquoso) 88 

Morango (extrato aquoso) 15.298 - 40.167 

Trigo sarraceno (extrato 
metanólico) 

118 

 

Quando se analisa sua atividade antioxidante, comparativamente aos 

clássicos BHA e BHT, observa-se que sua inibição à oxidação do reagente é 

pequena. Para o extrato aquoso, numa concentração de 73,24 µg (equivalentes 

de catequina)/mL, obteve uma percentagem de inibição de 25 ± 1. Quando se 

compara ao BHA, onde  se  partiu  de  25 µg/mL,  a  percentagem  de  inibição 

foi de 46 ± 2.  Para  o  BHT, onde  se  partiu  de  25 µg/mL, a percentagem de 

inibição foi de 52 ± 2. A partir destes dados, pode-se verificar que com uma 

concentração 3 vezes menor de BHA e BHT, obteve-se uma percentagem de 

inibição 2 vezes maior, ou seja, o poder antioxidante do extrato aquoso é baixo, 

comparativamente ao BHA e BHT, ou seja, é necessária uma quantidade 6 

vezes maior do extrato aquoso para se obter o mesmo efeito antioxidante 

(QUADRO 02) .  

Ao se analisar a atividade antioxidante do extrato alcoólico, 

comparativamente ao BHA e BHT, partiu-se de uma concentração de 98,76 µg 

(equivalentes de catequina)/mL, com uma percentagem de inibição de 53 ± 3. 
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Novamente os dados do BHA e BHT que são de: BHA 25 µg/mL, com uma 

percentagem de inibição de 46 ± 2, os índices são novamente maiores. Para se 

obter o mesmo efeito antioxidante que o BHA e BHT teve-se que utilizar uma 

quantidade 4 vezes maior (QUADRO 02). 

 

QUADRO 02 – Resultados da atividade antioxidante dos extratos dos frutos da 

Schinus terebenthifolius Raddi comparativamente ao BHT e 

BHA. 

PRODUTOS CONCENTRAÇÃO 

(µg/mL) 

PERCENTAGEM DE 

INIBIÇÃO (%) 

Extrato aquoso 73,24 25 ± 1 

Extrato alcoólico 98,76 53 ± 3 

BHT ou butil-hidroxi-tolueno 25,00 52 ± 2 

BHA ou butil-hidroxi-anisol 25,00 46 ± 2 

 

 Assim sendo, associando-se os resultados obtidos para a quantificação 

de compostos fenólicos com a atividade antioxidante, pode-se concluir que os 

poderes antioxidante de ambos os extratos apresentam um bom potencial de 

aplicação, quando se compara aos poderes antioxidante dos conhecidos e 

comumente empregados BHA e BHT, visto que se trata de extratos vegetais, 

cujo poder antioxidante é, em geral, mais fraco que os antioxidantes artificiais. 
 Com relação ao gráfico de HPLC verificou-se que a amostra obtida a 

partir do extrato alcoólico apresentou a presença da flavona apigenina (quatro 

picos) nos tempos de retenção de 25 a 27 minutos, o que justifica a sua 

coloração amarelada. Os quatro picos de apigenina são em tempo de retenção 

diferentes, devido ao fato de estarem ligadas a açúcares distintos ou em 

posições diferentes. Apresentou também um pico de ácido elágico no tempo de 

retenção de 14 minutos, conforme exibido na FIGURA 01. 

 Já a amostra obtida a partir do extrato aquoso foi encontrada a 

presença da flavanona naringina no tempo de retenção de 26 minutos, 

conforme exibido na FIGURA 02, concluindo-se que esta baixa quantidade 

encontrada é devida à instabilidade dos flavonóides em água, por serem 
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facilmente hidrolisados. Por isso, o melhor solvente de extração é o etanol ou 

metanol. Isto também justifica a leve atividade antioxidante encontrada para 

esta amostra. 

 Com relação à análise microbiológica verificou-se que dentre as cepas 

analisadas as do Bacillus cereus ATCC 11778 e do Staphylococcus aureus 

ATCC 6538 apresentaram-se sensíveis à ação antimicrobiana do extrato 

alcoólico. Os halos de inibição são de 11 mm para o Bacillus cereus ATCC 

11778 e de 9 mm para o Staphylococcus aureus ATCC 6538, conforme pode 

ser observado nas FIGURAS 03 e 04, sem halos de inibição para a substância 

diluente (metanol).  

 Quanto às outras cepas testadas não foram observados halos de 

inibição produzidos devido à atividade antimicrobiana do extrato. De acordo 

com a determinação de compostos fenólicos pelo método de Folin-Ciocalteau, 

a quantidade de compostos fenólicos do extrato alcoólico impregnado no disco 

foi de 197,52 µg equivalentes de catequina.  

 Já o extrato aquoso não apresentou poder inibitório em nenhuma das 

cepas testadas. A quantidade de compostos fenólicos do extrato aquoso 

impregnado no disco foi de 14,65 µg equivalentes de catequina.  

 De acordo com a literatura consultada (RAUHA et al., 2000), uma 

amostra de flavona empregada (concentração de 500 µg) apresentou ação 

antibacteriana, dentre as cepas padrões testadas, para Staphylococcus aureus, 

Bacillus subtilis, Micrococcus luteus, Escherichia coli e Saccharomyces 

cereviseae.  Desta forma, os resultados foram compatíveis com relação à ação 

inibitória para o Staphylococcus aureus, mas não compatível à Escherichia coli.  

Possivelmente a cepa de Escherichia coli utilizada seja resistente à ação 

inibitória do extrato, visto que ambas as cepas são diferentes. 
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LEGENDA:  E – disco impregnado com o extrato alcoólico; A – disco impregnado com o extrato 
aquoso; M – disco impregnado com o diluente metanol. 
 
FIGURA 03 – PLACA DE PETRI COM O HALO DE INIBIÇÃO DO 

CRESCIMENTO MICROBIANO DO BACILLUS CEREUS 
ATCC 11778 FRENTE A DISCOS IMPREGNADOS COM 
EXTRATO ALCOÓLICO (E), EXTRATO AQUOSO (A) E 
DILUENTE METANOL (M). 
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LEGENDA:  E – disco impregnado com o extrato alcoólico; A – disco impregnado com o extrato 
aquoso; M – disco impregnado com o diluente metanol. 
FIGURA 04 – PLACA DE PETRI COM O HALO DE INIBIÇÃO DO 

CRESCIMENTO MICROBIANO DO STAPHYLOCOCCUS 
AUREUS ATCC 6538 FRENTE A DISCOS IMPREGNADOS 
COM EXTRATO ALCOÓLICO (E), EXTRATO AQUOSO (A) 
E DILUENTE METANOL (M). 

 
 
 Quando se comparam os halos obtidos com os antibióticos amicacina, 

cefoxitina, ceftriaxona, eritromicina, gentamicina e tetraciclina, verifica-se, pelos 

dados do QUADRO 03, que os halos de inibição estão presentes em todas as 

cepas bacterianas analisadas em diâmetros superiores ao mínimo especificado 

pela literatura como característico a resistência. Isto significa que as mesmas 

não apresentaram resistência aos antibióticos testados. 

 A cepa do Bacillus cereus ATCC 11778, que se apresentou sensível ao 

extrato alcoólico, apresentou um halo de diâmetro de 11 mm. Quando 

comparado  aos  halos  de  inibição  frente  aos  antibióticos,  nota-se  que  eles  
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variaram de 56 a 30 mm. Assim sendo, o efeito do extrato alcoólico sobre a 

cepa do Bacillus cereus ATCC 11778 é fraco quando comparado aos 

antiobióticos testados, porém por se tratar de um extrato vegetal seu poder 

antimicrobiano pode ser considerado de interesse científico. 

 Já para a cepa do Staphylococcus aureus ATCC 6538, o halo de 

inibição foi de 9 mm. Os halos de inibição frente aos antibióticos testados 

variaram de 18 a  13. Desta forma, o efeito do extrato alcoólico sobre a cepa do 

Staphylococcus aureus ATCC 6538 foi inferior ao efeito dos antiobióticos 

testados e, da mesma forma que anteriormente, por se tratar de um extrato 

vegetal seu poder antimicrobiano indicando potencial para continuidade da 

paesquisa. 

 

5 CONCLUSÃO 
 

Os frutos da Schinus terebenthifolius ou aroeira-vermelha apresentam 

um teor intermediário de compostos fenólicos: inferior a frutos, porém superior 

a grãos, sendo de 88 µg de catequina/ g de amostra base seca para o extrato 

obtido pela extração em água quente (extrato aquoso) e 685 µg de catequina/ g 

de amostra base seca para o extrato obtido pela extração em etanol absoluto 

(extrato alcoólico).  

 O extrato alcoólico apresentou a flavona apigenina, além de ácido 

elágico, já o extrato aquoso apresentou a flavanona naringina. 

 Quanto ao seu poder antioxidante, pode-se concluir que os poderes 

antioxidantes de ambos os extratos apresentam bom potencial de aplicação, 

quando se compara aos conhecidos e comumente empregados BHA e BHT, 

visto que se trata de extratos vegetais, cujo poder antioxidante é, em geral, 

mais fraco que os antioxidantes artificiais. No caso do extrato alcoólico, o 

mesmo apresentou um poder antioxidante 4 vezes menor que o BHT e o BHA. 

O extrato aquoso, por sua vez, apresentou um poder antioxidante 6 vezes 

menor que o BHT e o BHA.  
 Com relação à sua ação antimicrobiana, observou-se que o extrato 

alcoólico apresentou efeito inibitório às cepas de Bacillus cereus ATCC 11778 
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e de Staphylococcus aureus ATCC 6538 mas sem efeito inibitório para as 

outras cepas testadas. Quando se compara este efeito antimicrobiano com os 

efeitos resultantes frente a antibióticos, verifica-se que ele é cientificamente 

interessante por se tratar de um extrato vegetal com potencial para 

continuidade dos estudos. Quanto ao extrato aquoso, não apresentou efeito 

inibitório aos microrganismos testados. 

 
 
6 SUGESTÕES 
 
 
 De acordo com as conclusões e resultados do trabalho, sugere-se 

alguns trabalhos subseqüentes: 

- Analisar o poder antioxidante e antimicrobiano de outras partes da Schinus 

terebenthifolius ou aroeira-vermelha, tais como: casca, caule e folhas, visto 

que os troncos desta árvore apresentam uma resistência muito grande ao 

apodrecimento após o corte, principalmente a fungos produtores de 

enzimas hidrolisantes de tecido fibroso.; 

- Fazer a aplicação em produtos formulados, principalmente produtos 

cárneos e verificar a ação antioxidante nos próprios produtos; 

- Analisar também o poder antioxidante e antimicrobiano com o agente de 

extração metanol comparativamente aos extratos obtidos com etanol e 

água; 

- Analisar as atividades antioxidantes com outros métodos de determinação 

de poder antioxidante; 

- Analisar a atividade antimicrobiana empregando-se uma bactéria psicrófila, 

como por exemplo a Listeria inocua. 
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