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RESUMO 

 

PINAFFI ACC. Polifenóis não-extraíveis provenientes do guaraná (Paullinia cupana): 

caracterização por MALDi-TOF/TOF e avaliação do potencial e cinética de inibição da alfa-

glicosidase. [Dissertação de Mestrado]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública, Universidade 

de São Paulo; 2018. 

 

Introdução: Polifenóis não-extraíveis (NEPPs) são uma fração de polifenóis que não são 

extraídos da forma convencional por estarem associados à parede celular de produtos de origem 

vegetal. Um corpo crescente de estudos tem evidenciado seus potenciais efeitos benéficos, 

especialmente associados à saúde intestinal e interações com a microbiota. O guaraná (Paullinia 

cupana), fruto típico da biota amazônica, é conhecidamente rico em polifenóis da família dos 

flavanóis, mas ainda existe uma lacuna a respeito da fração de polifenóis não-extraíveis em sua 

composição. Objetivo: Caracterizar a fração de polifenóis não-extraíveis quanto a sua 

composição química, e avaliar sua potencial capacidade de inibição enzimática. Métodos: O 

guaraná em pó foi submetido a extração aquo-orgânica para obtenção da fração extraível, e o 

resíduo proveniente dessa extração foi submetido a hidrólise ácida e hidrólise básica para 

obtenção dos NEPPs. A capacidade redutora total (CRT) foi quantificada pelo método de Folin-

Ciocalteu. A quantificação de taninos condensados foi realizada pelo método de Porter. A 

determinação do perfil de fenólicos foi realizada por HPLC-ECD e LC-MS para as frações 

extraíveis e hidrolisáveis, e MALDi-TOF/TOF para a fração condensada. Os testes enzimáticos 

foram realizados com base na cinética de estado estacionário. Os testes estatísticos foram 

realizados utilizando softwares Excel e SPSS. Resultados: O perfil de fenólicos para a fração 

extraível consiste na presença de catequina e epicatequina como componentes majoritários, 

com 5,45 ± 0,15 e 5,95 ± 0,22 mg/g de guaraná em pó (base seca), respectivamente, além de 

proantocianidinas B1 e B2 e trímero de tipo A. Já o perfil fenólico da fração não-extraível 

contém uma mistura complexa de monômeros como catequina, leucoantocianidina, cianidina e 

delfinidina. A fração NEPP também contém dímeros, trímeros, tetrâmeros e pentâmeros de 

flavanóis, tanto de tipo A quanto de tipo B, com alta variabilidade de grau de hidroxilação. O 

ensaio enzimático com α-glicosidase resultou em valores de IC50 de 9,504 e 1,624 µg EAG/mL 

para a fração extraível e a não-extraível, respectivamente. O modo de inibição para ambas as 

frações foi classificado como misto, com valores de Ki e K’i de 0,403 e 1,735 µg/mL para a 

fração extraível e 0,287 e 0,847 µg/mL para a fração não-extraível. Conclusões: A fração de 

polifenóis não-extraíveis possui composição variada e complexa quando comparada a fração 

extraível, e possui potencial de inibição de α-glicosidase que deve ser explorado de maneira 

mais aprofundada, uma vez que tal potencial é de interesse para o controle de doenças crônicas 

como o diabetes tipo 2. 

 

Palavras-chave: Paullinia cupana, polifenóis não-extraíveis, α-glicosidase, MALDi 

  



 

ABSTRACT 

 

PINAFFI ACC. [Non-extractable polyphenols from guarana (Paullinia cupana): MALDi-

TOF/TOF characterization and evaluation of potential and kinetics of alpha-glucosidase 

inhibition] [dissertation]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo; 

2018. Portuguese. 

 

Introduction: Non-extractable polyphenols (NEPPs) are a portion of polyphenols that cannot 

be extracted in the conventional way due to being associated with the cell wall of products of 

plant origin. A growing number of studies have been showing its potential beneficial effects, 

especially in relation to gut health and microbiota interactions. The guarana (Paullinia cupana), 

a fruit native of the Amazon rainforest, is known to be rich in polyphenols from the flavanol 

family, but there is still a gap about non-extractable polyphenols in its composition. Objective: 

Characterize the non-extractable polyphenol portion in relation to its chemical composition and 

evaluate its enzymatic inhibition capacity. Methods: The extractable fraction was obtained by 

aqueous-organic extraction, and the residue from this extraction was treated with acid and 

alkaline hydrolysis to obtain the NEPPs. The total reducing capacity (TRC) was quantified by 

the Folin-Ciocalteu method. The quantification of condensed tannins was performed with the 

Porter method. The phenolic profile was determined by HPLC-ECD and LC-MS for the 

extractable and hydrolysable fractions, and MALDi-TOF/TOF for the condensed fraction. The 

enzymatic assay was carried out using steady-state kinetics. The statistical tests were performed 

using Excel and SPSS. Results: The phenolic profile of the extractable fraction consists of 

catechin and epicatechin as major components with 5,45 ± 0,15 and 5,95 ± 0,22 mg/g guarana 

powder (dry weight), respectively, besides B1 and B2 proanthocyanidins and type A trimer. 

The phenolic profile of the non-extractable fraction contains a complex mixture of monomers 

like catechin, leucoanthocyanidin, cyanidin, and delphinidin. The NEPP fraction also contains 

type A and type B dimers, trimers, tetramers, and pentamers of flavanols, with high variability 

of the degree of hydroxylation. The α-glucosidase enzymatic assay had IC50 values of 9,504 

and 1,624 µg GAE/mL for the extractable and non-extractable fraction, respectively. The mode 

of inhibition was classified as mixed for both fractions, with Ki and K’i values of 0,403 and 

1,735 µg/mL for the extractable fraction and 0,287 and 0,847 µg/mL for the non-extractable 

fraction. Conclusions: The non-extractable polyphenols fraction has a varied and complex 

composition when compared to the extractable fraction, and it has a α-glucosidase inhibition 

potential that must be explored in a more detailed fashion since said potential is of interest for 

the control of chronic diseases such as type 2 diabetes. 

 

Keywords: Paullinia cupana, non-extractable polyphenols, α-glucosidase, MALDi 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 O GUARANÁ 

 

Profundamente enraizada na identidade cultural da população indígena da região de 

Maués, na Amazônia, a planta do guaraná possui sua própria lenda: a morte trágica de uma 

criança muito estimada, cujos olhos foram retirados e plantados por ordem de Tupã. A 

intervenção divina deu origem à planta e seu fruto, que quando maduro se abre a revelar um 

envoltório branco e uma semente negra em formato semelhante a um olho humano (NAZARE 

e FIGUEIREDO, 1982). A estória ajuda a entender a importância do fruto, não só como 

alimento, mas como parte da cultura indígena e patrimônio tipicamente brasileiro. 

 

Figura 1 - Descrição anatômica do guaranazeiro por Franz Eugen Köhler, 18971 

 
 

 A domesticação do guaraná, mais especificamente Paullinia cupana var. sorbilis, é 

amplamente creditada à tribo dos Sateré-Maué, povo indígena cujo território original é a bacia 

hidrográfica do rio Maués-Açu. Em sua tradição, o cultivo e o beneficiamento do guaraná, 

regionalmente conhecido como fabrico, é intimamente ligado à cultura social e religiosa da 

                                                           
1 Köhler's Medizinal-Pflanzen - List of Koehler Images, Domínio público. 

[https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=255591, março de 2018]. 
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tribo e possui ritual específico: o guaraná em bastão é ralado em pedra ou língua de pirarucu 

sobre uma cuia com água, tarefa exclusivamente feminina, que é então passada de mão em mão 

para o consumo da bebida resultante, conhecida como capó (LORENZ, 2015). 

 Os primeiros relatos do consumo de guaraná pelos índios foram feitos pelo padre jesuíta 

Betendorf, que chegou a equiparar o valor do fruto para o povo indígena com o valor do ouro 

para o homem branco. Ele notou que a bebida à base de guaraná era utilizada pelo indígena 

como fonte de energia durante caças e pescas, e também como tratamento para dor de cabeça e 

febre, além de diurético. Já no período colonial, o comércio do guaraná se intensificou, sendo 

vendido como fortificante, estimulante, tônico, e como anti-diarréico, com a ressalva de que o 

excesso de consumo poderia levar à insônia e tontura. Foi somente no início do século 20 que 

o guaraná foi introduzido no país como bebida gaseificada, a partir do qual passou de bebida 

caseira e regional a sinônimo de refrigerante em todo o território nacional (SMITH e ATROCH, 

2010). 

 O Brasil detém a exclusividade da produção comercial de guaraná, que possui uma 

produtividade média de 298 kg por hectare, o que é considerado um valor baixo. A principal 

razão para a baixa produtividade é a forma de cultura: o plantio a partir de sementes produz 

plantas de alta variabilidade genética e baixa resistência a doenças e pragas. Como forma de 

solucionar o problema, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) vem 

trabalhando no melhoramento genético da planta, com o plantio a partir de estacas provenientes 

de clones selecionados e resistentes a doenças (GOSS, 2017). 

 A baixa produtividade é um problema em especial no estado do Amazonas - apesar de 

ser o berço do cultivo do guaraná, acredita-se que exista maior resistência a adoção de técnicas 

de plantio modernas, o que mantém a produção relativamente baixa e os custos elevados. Dessa 

forma, atualmente, a Bahia assumiu o posto de maior estado produtor de guaraná do país, tendo 

produzido 1539 toneladas da semente do fruto em 2017, enquanto o estado do Amazonas 

produziu 854 toneladas no mesmo período (IBGE, 2017). 

 De forma geral, o processo de beneficiamento do guaraná pode ser resumido da seguinte 

maneira: a colheita é feita manualmente, cortando-se os cachos inteiros quando os frutos estão 

maduros, ou seja, quando estão abertos, expondo a polpa e a semente. Depois de colhido, o 

fruto sofre leve fermentação para subsequente retirada da casca e despolpamento. Em seguida, 

as sementes são lavadas, peneiradas e torradas. O processo de torrefação leva tempo variado, 

uma vez que diferentes produtos necessitam de diferentes pontos de torra, ou porcentagem de 

umidade (SEBRAE, 2016). Especificamente para a produção do guaraná em pó, o casquilho da 
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semente é retirado, de forma a restar somente a amêndoa do guaraná, que é então transformada 

em pó por esmagamento em moinho de pedra (SUFRAMA, 2003). 

  

Figura 2 - Guaraná in natura (esquerda) e guaraná em pó (direita) 

 
 

 O guaraná é processado e comercializado na forma de bastão, xarope, extrato e pó, sendo 

o xarope e o pó as formas mais populares. O mercado interno absorve a maior parte da produção 

e cerca de 70% é destinada a fabricação de bebidas gaseificadas (SEBRAE, 2016). Além do 

vasto consumo na forma de refrigerante, o guaraná também está presente em bebidas 

energéticas, tanto nas formas industrializadas quanto em receitas caseiras, geralmente em 

associação com outros alimentos como açaí e ginseng, e pode ser comumente encontrado em 

lojas de produtos naturais.  

 A primeira análise química do guaraná remonta ao século 18, quando o botanista alemão 

Theodore von Martius isolou a cafeína de sua composição, batizada primeiramente de 

guaranina. A cafeína presente no guaraná está usualmente associada a outros compostos, como 

os taninos, o que levou o botanista a acreditar se tratar de um novo composto, e é justamente 

essa associação a que se credita o efeito estimulante duradouro característico do fruto 

(SCHIMPL et al., 2013). Quando comparado a outros alimentos populares por seu teor de 

cafeína, o guaraná se destaca de forma indiscutível: enquanto o café expresso, o chocolate 

amargo e o chá preto possuem, em média, 212 mg/100 g, 43 mg/100 g e 20 mg/100 g de cafeína 

em sua composição, respectivamente, o guaraná em pó apresenta cerca de 4 g/100 g de cafeína 

(USDA, 2018; YONEKURA et al., 2016).  

Dessa forma, a cafeína e seus efeitos se tornaram, então, o foco dos estudos relacionados 

ao fruto por um longo período. KENNEDY et al. (2004) e HASKELL et al. (2007) 

demonstraram os efeitos psicoativos do guaraná em humanos saudáveis, como aumento da 

performance cognitiva, melhora na velocidade de atenção e de recuperação de informação, e 

melhora da memória secundária, mas com a ressalva de que os níveis de cafeína nos extratos 
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utilizados eram muito baixos para se atribuir os efeitos observados somente à cafeína. 

Similarmente, RUCHEL et al. (2016) demonstraram que o guaraná foi capaz de modular a 

atividade enzimática de ratos em estado de hipercolesterolemia, enquanto a mesma dose de 

cafeína isoladamente não teve essa capacidade. Dessa forma, os estudos sugerem que os efeitos 

do guaraná advêm de uma complexa interação sinergética entre seus vários componentes, e não 

somente de seu teor de cafeína. 

Diversos estudos demonstram que os efeitos do guaraná na saúde são bastante diversos. 

CAMPOS et al. (2011) avaliaram o efeito do guaraná na fadiga de pacientes com câncer de 

mama em tratamento quimioterápico em um estudo crossover randomizado e controlado por 

placebo. Após 21 e 49 dias de intervenção, os marcadores de fadiga melhoraram 

significativamente, sem relatos de efeitos adversos. KREWER et al. (2011) avaliaram a 

associação entre o consumo habitual de guaraná por idosos e marcadores antropométricos e 

biomarcadores para distúrbios metabólicos através de um estudo epidemiológico do tipo caso-

controle. A prevalência de hipertensão, obesidade e síndrome metabólica foi menor no grupo 

que consumia guaraná regularmente do que no grupo que não o consumia, indicando um 

potencial efeito sistemático benéfico. 

Mais recentemente, LIMA et al. (2018) estudaram os efeitos do guaraná na biogênese 

mitocondrial de ratos que receberam uma dieta rica em gordura. O grupo no qual o guaraná foi 

administrado apresentou menor peso corporal, menores índice glicêmico e nível de 

triglicerídeos, assim como níveis de colesterol estáveis. Além disso, o grupo apresentou maior 

gasto de energia basal e um aumento de DNA mitocondrial nos músculos, demonstrando o 

impacto do consumo de guaraná no metabolismo energético. A Tabela 1 sumariza estudos 

relacionados ao efeito do guaraná na saúde. 

Concomitantemente aos estudos que se debruçaram sobre os efeitos do guaraná, 

diversas investigações foram realizadas a respeito de sua composição. A composição 

centesimal do guaraná em pó se diferencia significativamente das outras partes do fruto. O teor 

de umidade é bastante reduzido, enquanto os teores de carboidratos e proteínas é maior se 

comparado à polpa, casca e semente. O teor de fibras totais, no entanto, corresponde a cerca de 

metade do encontrado na semente (ANTUNES, 2011).  
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Tabela 1 – Estudos recentes sobre os efeitos do guaraná na saúde 

Referência Efeito Tipo de estudo 
Dosagem de 

guaraná 
Duração 

Arantes et al. 

(2018) 
Efeito anti-envelhecimento Modelo animal 

100, 500 e 1000 

µg/mL 
Variada 

Boasquívis et 

al. (2018) 

Proteção para Alzheimer e 

doença de Huntington 
Modelo animal 5, 10 e 50 mg/mL Variada 

Ferrini et al. 

(2018) 

Tratamento para disfunção 

erétil 
Modelo animal 0,9 mg/mL 24 horas 

Bonadiman et 

al. (2017) 
Proteção para danos à retina Modelo celular 

25, 30, 50, 100, 

250 e 500 µg/mL 
54 horas 

Lima et al. 

(2017) 
Modulação da adipogênese Modelo celular 150 µg/mL 96 horas 

Kober et al. 

(2016) 
Efeito hepatoprotetor Modelo animal 

100, 300 e 600 

mg/kg do animal 
14 dias 

Yonekura et al. 

(2016) 

Redução de estresse 

oxidativo 

Intervenção em 

humanos 
3 g/dia 30 dias 

Machado et al. 

(2015) 
Medicina regenerativa Modelo celular 

1, 5, 10 e 20 

mg/mL 
72 horas 

Veasey et al. 

(2015) 

Melhora de performance 

física 

Intervenção em 

humanos 
222,2 mg 11 dias 

Bittencourt et 

al. (2014) 

Proteção para doenças 

neurodegenerativas 
Modelo celular 

10, 100 e 1000 

µg/mL 
Variada 

Krewer et al. 

(2014) 
Efeito anti-inflamatório 

Intervenção em 

humanos 
90 mg/dia 14 dias 

Basile et al. 

(2013) 
Antifúngico e antibactericida Modelo celular 

0,01 - 1000 

µg/mL 
Variada 

Portella et al. 

(2013) 
Redução de oxidação de LDL 

Estudo em 

humanos 
N/A N/A 

N/A = não aplicável 

 

ÂNGELO et al. (2008) identificaram marcadores de sequência genética (da sigla em 

inglês, ESTs) que podem estar envolvidos nos efeitos biológicos da planta. Relembrando o 

destaque do guaraná em seu teor de cafeína, foram identificados 94 ESTs relacionados ao 

metabolismo de alcaloides purínicos. Similarmente, foram identificados 129 ESTs relacionados 

ao metabolismo de flavonoides, incluindo marcadores para expressão de enzimas essenciais 

para a biossíntese de catequina/epicatequina, como Dihydroflavonol 4-reductase e 

Anthocyanidin synthase. De fato, os polifenóis de maior representatividade encontrados no 

guaraná são a catequina e seu isômero, epicatequina, além de proantocianidinas B1 e B2 

(YONEKURA et al., 2016). A Tabela 2 lista diversos estudos a respeito da composição do 

guaraná. 
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Tabela 2 – Estudos sobre a composição do guaraná 

Compostos Produto Resultados Métodos Referência 

Polissacarídeos Pó 28,9 - 16,1% Extração com DMSO 

Dalonso e 

Petkowicz 

(2014) 

Ácidos graxos 
Óleo da 

semente 

Ácidos oleico, cis-

vacênico, cis-11-

eicosenoico e 

linoleico 

GC, GC-MS 
Avato et al. 

(2003) 

Hidrocarbonetos 

policíclicos 

aromáticos 

Semente 

torrada 
Naftaleno: 0,13 - 1,54 

µg/kg de amostra 
HPLC-DAD/FLD 

Veiga et al. 

(2014) 

Elementos-traço Pó 
Mn: 20 µg/g de 

amostra 

HR-CS AAS 
de Gois et al. 

(2016) 

  Ni: 3,57 µg/g de 

amostra 

  Rb: 26,7 µg/g de 

amostra 

  Sr: 44,4 µg/g de 

amostra 

Alcalóides purínicos Pó Teobromina: 0,02% 

HPLC-PDA 
Machado et al. 

(2018) 
  Teofilina: 0,01% 

  Cafeína: 2,94% 

 Pó Teobromina: 0,03% 

HPLC-DAD 
Sousa et al. 

(2010) 
  Teofilina: 0,06% 

  Cafeína: 3,95% 

Polifenóis Pó Catequina: 0,46% 

HPLC-PDA 
Machado et al. 

(2018) 

  Epicatequina: 0,55% 

  PA2: 0,06% 

  PB2: 0,10% 

 Pó 
Catequina: 11,6 - 5,2 

mg/g de amostra 
UPLC-MS/MS 

da Silva et al. 

(2017)   Epicatequina: 9,2 - 

3,7 mg/g de amostra 

 Pó 
Catequina + 

Epicatequina: 4,6 

mg/g de amostra 

Enzimático-

Espectrofotométrico 

Dias et al. 

(2017) 

 Pó 
Catequina: 30 mg/g 

de amostra 

HPLC-ECD 
Yonekura et 

al. (2016) 

  Epicatequina: 20,2 

mg/g de amostra 

  PB1: 3,72 mg/g de 

amostra 

  PB2: 3,37 mg/g de 

amostra 

  



19 

 

1.2 POLIFENÓIS 

 

 Polifenóis são produtos relacionados ao metabolismo secundário de plantas. 

Metabólitos secundários são definidos como compostos que não possuem função essencial no 

crescimento e reprodução vegetal e, portanto, não são incluídos nos processos de metabolismo 

primário. Eles possuem funções específicas, como proteção contra patógenos, sinalização para 

atração de insetos e animais, e regulação hormonal. Apesar de não estarem envolvidos 

diretamente nos processos essenciais para manutenção da vida do organismo vegetal, 

metabólitos secundários são fonte de produtos naturais de interesse farmacológico e vem sendo 

explorados antes mesmo do surgimento da medicina moderna (TAIZ et al., 2014). 

 A definição do termo “polifenóis” se origina tradicionalmente de sua estrutura, cuja 

característica marcante é a presença de um ou mais anéis benzênicos com substituintes 

hidroxila, e de sua capacidade de precipitar proteínas, capacidade esta que deu origem ao termo 

“tanino”, também utilizado para se referir a polifenóis. Com a intensificação de pesquisas na 

área, a definição foi constantemente revisitada. Apesar de não existir um consenso, a definição 

mais comum propõe que o termo polifenol seja utilizado para se referir a metabólitos 

secundários de plantas derivados exclusivamente das rotas do ácido xiquímico e/ou malônico 

(QUIDEAU et al., 2011). 

 A rota do ácido xiquímico (Figura 3), envolvida na biossíntese de polifenóis, converte 

produtos do metabolismo primário - mais especificamente provenientes da glicólise e da via da 

pentose-fosfato - em fenilalanina, que marca então o início da complexa sequência de etapas 

para dar origem a vários compostos. A atividade de enzimas relacionados a esse processo está 

intimamente relacionada com fatores ambientais, como exposição à luz solar e níveis de 

nutrientes. Dessa forma, plantas iguais, mas que foram cultivadas em condições diferentes, 

podem exibir um perfil de compostos fenólicos bastante variado (LATTANZIO, 2013; TAIZ 

et al., 2014). 
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Figura 3 – Esquema simplificado da rota do ácido xiquímico a partir de fenilalanina 

 

 

 Tantas possibilidades se traduzem em uma imensa variabilidade e complexidade de 

estruturas, que vão desde os relativamente simples derivados de ácido benzoico, até intrincadas 

estruturas poliméricas. Polifenóis podem ser classificados de acordo com a sua estrutura 

química em quatro classes: ácidos fenólicos, flavonoides, estilbenos e lignanas. Considerando 

apenas a classe dos flavonoides, estima-se que tenham sido identificadas mais de 8000 

estruturas (LATTANZIO, 2008). 

 A classe dos flavonoides é a mais comumente presente em frutas, vegetais e hortaliças, 

o que consequentemente a torna a classe mais estudada, especialmente na área de química dos 

alimentos e nutrição. Flavonoides são divididos em subclasses de acordo com alterações no 

heterociclo: flavonóis, flavonas, isoflavonas, flavononas, antocianidinas e flavanóis (Figura 4). 

Adicionalmente, as próprias subclasses possuem variações estruturais com base no grau de 

substituição dos anéis. Os compostos também podem aparecer na forma de derivados metilados 
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ou em associação com outras moléculas, como sacarídeos, proteínas e ácidos carboxílicos 

(BELSCAK-CVITANOVIC et al., 2018). 

 

Figura 4 – Representação dos flavonoides e suas subclasses 
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 Ao longo das últimas décadas, polifenóis foram sistematicamente estudados pela sua 

capacidade de retardar o aparecimento de doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT), como 

diabetes, doenças cardiovasculares e neurológicas. A incidência dessas doenças é associada 

com os efeitos oxidantes de diversas espécies reativas (ERs) aos quais o organismo está 

exposto, tanto de origem endógena como exógena, processo conhecido como estresse 

oxidativo. O estresse oxidativo e a formação de ERs, bem como os mecanismos de remoção e 

controle dessas espécies – a rede de defesa antioxidante -, compõe a manutenção do estado de 

homeostase celular. Por outro lado, níveis excessivos de ERs podem causar danos a 

componentes celulares, como peroxidação de lipídeos e oxidação de proteínas e DNA, e são 

justamente esses efeitos que são relacionados com o processo de envelhecimento e o 

aparecimento de doenças (LOSADA-BARREIRO e BRAVO-DÍAZ, 2017). A Tabela 3 

relaciona estudos sobre efeitos dos polifenóis provenientes de diferentes matrizes alimentares 

dos últimos 5 anos.  

 

Tabela 3 – Estudos selecionados sobre efeitos de polifenóis na saúde dos últimos 5 anos 

Referência 
Fonte 

alimentar 
Classe de polifenóis Efeitos 

Tipo de 

estudo 

Sun et al. 

(2018) 

Chás verde, 

preto e 

oolong 

Flavanóis 
Modulação da 

microbiota intestinal 

Modelo 

celular 

Hilbig et al. 

(2018) 

Casca da noz 

pecã 
Ácidos fenólicos e flavanóis 

Efeito antiproliferativo 

de células cancerígenas 

Modelo 

celular 

Scarano et al. 

(2018) 
Tomate 

Flavonóis, antocianinas e 

estilbenóides 

Tratamento de 

Síndrome do Intestino 

Irritável 

Modelo 

animal 

Giampieri et al. 

(2017) 
Morango N/E 

Efeito anti-

envelhecimento 

Modelo 

animal 

Vazquez-Calvo 

et al. (2017) 

Composto 

isolado 
Flavanóis e antocianidinas Efeito anti-viral 

Modelo 

celular 

Othman et al. 

(2017) 

Composto 

isolado 
Flavanóis 

Tratamento para parada 

cardíaca 

Modelo 

animal 

Collins et al. 

(2016) 
Uva 

Antocianinas e 

proantocianidinas 

Proteção para efeitos de 

alto consumo de 

gorduras 

Modelo 

animal 

Zhang et al. 

(2016) 

Batata-doce 

roxa 
Antocianinas 

Modulação da 

microbiota intestinal 
In vitro 

Anhe et al. 

(2015) 
Cranberry 

Ácidos fenólicos, flavonóis, 

antocianinas e 

proantocianidinas 

Proteção para obesidade 
Modelo 

animal 
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Tabela 3 – Estudos sobre efeitos de polifenóis na saúde dos últimos 5 anos (continuação) 

Referência 
Fonte 

alimentar 
Classe de polifenóis Efeitos Tipo de estudo 

Vitaglione et al. 

(2015) 

Trigo 

integral 
Ácidos fenólicos Redução de inflamação 

Intervenção em 

humanos 

Espley et al. 

(2014) 
Maçã 

Antocianinas, 

flavanóis e flavonóis 

Redução de 

marcadores de 

inflamação 
Modelo animal 

Alvarez-Suarez 

et al. (2014) 
Morango Antocianinas 

Redução de risco 

cardiovascular 

Intervenção em 

humanos 

N/E = não especificado 

 

 A importância dos polifenóis como antioxidantes dietários é atribuída a sua capacidade 

de doar hidrogênio e de quelar metais de transição como ferro e cobre. De fato, muitos estudos 

in vitro confirmaram diversos polifenóis como potentes antioxidantes, protegendo células e 

DNA de sofrer dano oxidativo, mesmo que os mecanismos pelos quais eles agem não estejam 

claramente elucidados (LEANDERSON et al., 1997; PENG e KUO, 2003; SEVGI et al., 2015). 

Além de estudos in vitro, também foram realizados diversos estudos in vivo, majoritariamente 

com o intuito de confirmar os efeitos benéficos para a saúde humana dos polifenóis e, 

posteriormente, formular uma recomendação diária de ingestão de tais compostos. Os 

resultados, entretanto, são contraditórios e sua relevância ainda é discutida (HALLIWELL, 

2008; HOLLMAN et al., 2011). 

 GROSSO et al. (2017) avaliaram as evidências a respeito da associação entre consumo 

de flavonoides e risco de câncer em humanos através de meta-análise de estudos observacionais. 

Os resultados foram considerados inconclusivos e os autores destacaram a necessidade de novos 

estudos de coorte prospectiva, assim como métodos mais precisos de avaliação de consumo de 

flavonoides para determinação de níveis mínimos de exposição para efeito na saúde. GARCÍA-

CONESA et al. (2018) realizaram uma meta-análise a respeito do nível de evidência do efeito 

de alimentos ricos em elagitaninos e antocianinas em biomarcadores cardiovasculares. Os 

resultados incluem evidências significativas para redução de pressão arterial, circunferência da 

cintura e níveis de colesterol LDL e glicose em indivíduos com sobrepeso ou obesos, porém 

sem evidências de efeito em indivíduos com peso normal. Por fim, SOMERVILLE et al. (2016) 

avaliaram as evidências sobre o efeito de flavonoides em infecções do trato respiratório e função 

imune através de meta-análise de estudos intervencionais. Os resultados incluem efeito positivo 

na redução da incidência de infecções respiratórias, embora não tenha sido verificado efeito 

significativo nos biomarcadores do sistema imunológico. 
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 A visão clássica a que se atribui os efeitos dos polifenóis está baseada em suas 

características estruturais, marcadamente a presença do anel aromático B dihidroxilado, como 

pode ser visto na Figura 4. O radical fenoxila formado pela remoção de um hidrogênio é 

estabilizado pela deslocalização do elétron desemparelhado ao redor do anel aromático, 

conforme é ilustrado na Figura 5. A dihidroxilação presente no anel B também é responsável 

pela capacidade de quelar metais de transição, na qual a adjacência das substituições é 

fundamental para a complexação com íons metálicos (RICE-EVANS, 1995). No entanto, a 

visão clássica dos mecanismos pelos quais os polifenóis exercem seus efeitos na saúde humana 

acaba oferecendo uma visão demasiadamente simplista, além de não levar em consideração 

dois pontos principais que trazem uma camada extra de complexidade para o problema. 

 

Figura 5 – Representação da deslocalização responsável pela estabilização do radical fenoxila 

 

 

 A capacidade antioxidante, especialmente aquela atribuída a capacidade de sequestrar 

espécies reativas através de doação de hidrogênio, está diretamente ligada ao potencial redox 

da espécie em questão, isto é, a tendência da espécie química de receber ou doar elétrons, sendo 

consequentemente reduzida ou oxidada, respectivamente. No organismo humano, os polifenóis 

ingeridos serão em sua maior parte metabolizados. Dessa forma, a espécie que atinge a 

circulação e os tecidos-alvo não são as mesmas espécies que foram ingeridas e seu potencial 

redox é significativamente alterado. Uma das modificações mais comuns é a metilação do 

agrupamento hidroxila presente no anel B, conforme ilustrado na Figura 6. Tal alteração altera 

o elemento-chave presente na visão clássica, impactando a habilidade do metabólito de 

sequestrar espécies reativas e complexar metais que o composto original exibia (WILLIAMS 

et al., 2004). 
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Figura 6 – Representação de um flavanol (esquerda) e seu metabólito (direita) 

 

 

 Outro fator associado à disparidade entre os estudos in vitro e in vivo é a baixa absorção 

dos compostos fenólicos pelo organismo, o que impossibilita que níveis fisiologicamente 

relevantes desses compostos sejam atingidos no plasma e tecidos-alvo nos quais eles poderiam 

exercer sua função antioxidante - em outras palavras, no complexo ambiente fisiológico da 

célula, os compostos devem ser cineticamente competitivos e sua concentração no seu possível 

local de ação influencia diretamente nessa competitividade (WINTERBOURN, 2008). Quando 

comparado a outras espécies que reconhecidamente compõe a defesa antioxidante celular, como 

ácido ascórbico e α-tocoferol, a diferença de concentração é de, no mínimo, 3 ordens de 

grandeza – polifenóis atingem tipicamente concentrações na faixa de nano molar, enquanto 

outras espécies chegam a micro molar (HALLIWELL et al., 2005). 

 Os efeitos benéficos do consumo de alimentos como frutas, verduras, hortaliças, grãos 

e nozes são bem estabelecidos – desafiar a visão clássica na qual se baseava o efeito de 

polifenóis não é desafiar a importância desses alimentos e sua inclusão em uma dieta saudável, 

mas sim reconhecer a complexidade dos compostos em questão e a matriz alimentar em que se 

encontram, além de levar em conta efeitos sinergéticos entre seus diversos componentes. Por 

esses motivos, a visão clássica vem sendo substituída com o auxílio de um crescente corpo de 

evidências sobre o papel que polifenóis podem exercer na regulação de sinais celulares. 

 Polifenóis podem interagir com diversos componentes celulares, modulando efeitos 

cascata em diversas rotas de sinalização. Eles podem se ligar diretamente a proteínas e lipídeos 

presentes na membrana celular e interagir com receptores, dando início a processos de 

sinalização celular. Além disso, podem inibir fatores de transcrição, influenciando a expressão 

gênica. Um dos efeitos mais estudados, no entanto, é a modulação de mensageiros secundários 

no meio intracelular, como peróxido de oxigênio, cálcio, monofosfato cíclico de adenosina 

(cAMP) e monofosfato cíclico de guanosina (cGMP). Em especial, o aumento na presença de 

cAMP pode levar à ativação de proteína quinase AMP-dependente, ou AMPK, processo que 
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vem sendo estudado como importante alvo para controle de doenças como diabetes, câncer e 

doenças cardiovasculares (WILLIAMS et al., 2004; HWANG et al., 2009; KIM et al., 2014). 

 Quinases são parte da família de enzimas conhecidas como fosfotransferases, que 

catalisam a transferência de grupos fosfato provenientes de ATP para substratos como lipídeos, 

proteínas e carboidratos (Figura 7). Proteína quinase, portanto, é específica para modificações 

em proteínas. O grau de fosforilação de um substrato afeta sua reatividade e atividade e, por ser 

um processo reversível, é uma ferramenta utilizada na regulação celular, respondendo a sinais 

extracelulares. AMPK é tipicamente ativada quando ocorre uma diminuição nos níveis de ATP 

e, consequentemente, modula positivamente rotas de geração de ATP, como glicólise, β-

oxidação e lipólise, além de modular negativamente rotas de consumo de ATP, como 

gliconeogênese, síntese de colesterol e síntese de proteínas (NELSON e COX, 2012). 

 

Figura 7 – Representação do processo de fosforilação catalisado por quinases 

 

 

 LIU et al. (2018) investigaram o mecanismo de polifenóis provenientes de rosa rugosa 

no controle de dislipidemia em ratos diabéticos. Após 4 semanas de tratamento, os ratos que 

receberam o tratamento tiveram níveis de colesterol hepático e triglicérides reduzidos, além de 

níveis elevados de lipase. Tais efeitos foram atribuídos a um aumento da expressão de FGF21, 

uma proteína que estimula a absorção de glicose em adipócitos, causado pela presença dos 

polifenóis, e consequente ativação de AMPK no fígado dos animais. ZHAO et al. (2018) 

avaliaram o efeito de polifenóis da framboesa na resposta inflamatória de ratos obesos. Foram 

utilizadas duas linhagens de ratos: uma normal e outra deficiente na subunidade catalítica da 

AMPK. Os efeitos protetores da framboesa só foram observados na linhagem normal, indicando 

a importância da presença de AMPK. Outros estudos específicos sobre AMPK estão 

relacionados na Tabela 4. 
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Tabela 4 -  Estudos recentes sobre a influência de polifenóis na ativação de AMPK 

Referência Classe de polifenóis Doença associada 

Saenz et al. (2018) Flavonona Aterosclerose 

Tain et al. (2018) Flavonoides Hipertensão e doenças renais 

Xu et al. (2018) 
Ácidos fenólicos e 

flavonoides 

Doença hepática gordurosa não 

alcoólica 

Giovannini e Bianchi 

(2017) 

Ácidos fenólicos e 

flavonoides 
Variada 

Zhao et al. (2017) Flavonoides Inflamação associada a obesidade 

Cordero-Herrera et al. 

(2015) 
Flavanóis Doenças hepáticas 

Gonzalez et al. (2015) Flavanóis Diabetes tipo 2 

 

 Outra característica associada à visão clássica sobre polifenóis é a utilização 

exclusivamente da fração atualmente conhecida como “extraível”, ou “solúvel”. Desde o início 

dos estudos sobre polifenóis, a porção utilizada e aquela considerada como representativa do 

teor de polifenóis em diversas fontes vegetais é a fração extraível em solvente aquo-orgânico. 

Essa extração gera um resíduo que é majoritariamente descartado e é justamente nesse descarte 

que se encontram os polifenóis não-extraíveis (em inglês, NEPPs – Non-extractable 

polyphenols, também referido como Insoluble-bound). 

 

1.3 POLIFENÓIS NÃO-EXTRAÍVEIS 

 

 Os estudos sobre polifenóis como compostos bioativos mais abundantes na dieta 

humana vêm gerando um grande volume de estudos, incluindo investigações sobre o conteúdo 

total e perfil individual de compostos fenólicos em diversas matrizes alimentares. Todavia, a 

maior parte desses estudos utiliza a fração extraível (em inglês, EPPs – Extractable 

polyphenols) – ou seja, a fração obtida por extração aquo-orgânica – como representativa do 

total de polifenóis presentes em dada amostra. Os NEPPs, por sua vez, permanecem retidos no 

resíduo sólido da extração, em grande parte associados a macromoléculas e/ou a parede celular 

vegetal, e consequentemente ignorados ou considerados não-representativos (PÉREZ-

JIMÉNEZ et al., 2014). 

PÉREZ-JIMÉNEZ e SAURA-CALIXTO (2015) avaliaram a contribuição dos 

polifenóis não-extraíveis na composição de frutas e verduras comumente consumidas em 
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algumas regiões da Europa. Os resultados mostraram que essa fração contribui 

majoritariamente para o teor total de polifenóis, com uma média de 57% e valores chegando a 

92% para alimentos como a banana e 78% para a acelga, demonstrando que a contribuição dos 

NEPPs está longe de ser irrelevante. 

Os polifenóis não-extraíveis podem ser classificados em dois tipos: taninos condensados 

e polifenóis hidrolisáveis. Taninos condensados são oligômeros ou polímeros cuja unidade 

monomérica básica é constituída de flavan-3-ol. Essas moléculas de alto peso molecular podem 

estar adsorvidas à parede celular ou associadas a macromoléculas, como proteínas e 

carboidratos, bem como suas unidades monoméricas podem estar aciladas ou glicosiladas. 

Polifenóis hidrolisáveis, por sua vez, são derivados de ácidos fenólicos, como ácido gálico e 

ácido elágico, que também estão presentes em associação com açúcares, como glicose, e 

existem em tamanhos variados (DOMÍNGUEZ-RODRÍGUEZ et al., 2017). A Figura 8 

exemplifica as estruturas químicas de cada tipo apresentado. 

 

Figura 8 – Estruturas de polifenóis não-extraíveis: proantocianidina (esquerda) e ácido gálico 

e seu derivado (direita) 

 

 

 Como polifenóis em geral, a biossíntese desses compostos está relacionada à rota do 

ácido xiquímico e malônico. Apesar do caminho percorrido até a formação dos precursores de 

proantocianidinas estar bem elucidado, ainda não há consenso sobre como o processo de 

condensação dos oligômeros e polímeros ocorre de fato nas plantas (Figura 9). Uma das 

hipóteses envolve a formação de proantocianidinas via catálise ácida, sem a participação de 

enzimas, porém ainda existem muitas dúvidas a respeito de pontos-chave dos mecanismos 

propostos (HE et al., 2008). 
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Figura 9 – Esquema simplificado da biossíntese de proantocianidinas a partir de 

dihidroflavonol 

 

DFR = dihidroflavonol 4-redutase; ANS = antocianidina sintase; ANR = antocianidina redutase; LAR = 

leucoantocianidina redutase 

 

 Os polifenóis estão presentes majoritariamente no vacúolo celular, portanto, na planta 

intacta, tais compostos e polissacarídeos não estão em contato direto. Porém, no momento em 

que ocorre ruptura da parede celular – via processamento térmico, mastigação, maceração, etc. 

– eles interagem rapidamente, formando complexos estáveis. A natureza dessa interação é não-

covalente – polifenóis são adsorvidos à parede celular pela formação de ligações de hidrogênio 

e/ou interações hidrofóbicas (RENARD et al, 2017).  

 LE BOURVELLEC et al. (2005) demonstraram que a afinidade entre polifenol e 

polissacarídeo é influenciada pela estrutura do último, sendo que a fração pectina da parede 

celular possui a maior afinidade quando comparada à celulose e xiloglucano, todos 

componentes da parede celular de frutas e vegetais. Esse efeito foi atribuído a maior 

flexibilidade da estrutura da pectina, bem como a presença de grupos metila e propila, os quais 

proporcionam uma zona hidrofóbica capaz de encapsular os compostos fenólicos em questão. 

Similarmente, BINDON et al. (2010) investigaram o efeito do tamanho e composição dos 

polifenóis na formação dos complexos com polissacarídeos. Os resultados indicam uma relação 
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direta entre tamanho do polifenol e afinidade para formação do complexo, ou seja, quanto maior 

o polifenol, maior a afinidade. Esta observação está de acordo com as definições de polifenóis 

extraíveis e não-extraíveis: moléculas de menor peso molecular são majoritariamente extraídas 

da maneira tradicional, enquanto moléculas de maior peso molecular, como proantocianidinas, 

ficam adsorvidas à parede celular. O efeito observado foi atribuído ao aumento de regiões 

disponíveis para formação de ligação de hidrogênio e aumento do caráter hidrofóbico da 

proantocianidina, o qual também é influenciado pelo grau de esterificação com ácido gálico dos 

monômeros que compõe o polímero ou oligômero. 

 A interação entre polifenóis e proteínas, por sua vez, ocorre de maneira similar à 

interação com polissacarídeos utilizando uma combinação de interações hidrofóbicas e ligações 

de hidrogênio. Porém, enquanto a adsorção do polifenol à parede celular é tida como um 

processo rápido, a formação dos complexos com proteínas é um processo em etapas, que pode 

levar a formação de agregados e coloides, causando a precipitação da proteína. FRAZIER et al. 

(2010) mostraram que a interação com proteínas também depende diretamente do peso 

molecular dos polifenóis em questão, embora tanto monômeros quanto proantocianidinas 

exibirem interações de caráter exotérmico e envolvendo múltiplos pontos de ligação. 

 Dessa forma, devido a interação entre os polifenóis não-extraíveis e outros componentes 

da matriz na qual se encontram, a investigação dos NEPPs apresenta o desafio de utilizar 

métodos de extração apropriados para obtê-los. Os métodos mais comumente utilizados 

envolvem diferentes tipos de hidrólise e resultam em diferentes graus de degradação dos 

compostos poliméricos. De forma geral, a análise de NEPPs inclui uma etapa de clean-up na 

qual é feita uma extração aquo-orgânica convencional com o intuito de remover a fração EPP, 

e subsequente liofilização do resíduo obtido dessa primeira etapa para posterior utilização com 

os métodos de extração específicos, os quais são descritos a seguir (PÉREZ-JIMÉNEZ e 

TORRES, 2011; DOMÍNGUEZ-RODRÍGUEZ et al., 2017): 

1. Hidrólise ácida. A hidrólise ácida consegue quebrar ligações glicosídicas, não tendo 

efeito em ligações do tipo éster. O método mais comum é a metanólise, onde os 

resíduos são submetidos à hidrólise com metanol e ácido sulfúrico, em uma 

proporção de 10:1 (v:v), respectivamente. As variáveis de maior impacto nesse 

método são a temperatura, tempo de reação e proporção entre resíduo e fase líquida. 

CHENG et al. (2014) determinaram as condições ótimas para extração de NEPPs 

provenientes de mirtilo: 74°C, 22,7h de reação e proporção de 1:20,7 sólido:líquido. 

É importante notar que diferentes matrizes terão diferentes condições ideais de 

extração, sendo que um dos métodos mais reconhecidos utiliza condições de 85°C 
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e 20h de reação (HARTZFELD et al., 2002). A hidrólise ácida pode causar perda 

parcial de compostos fenólicos devido à degradação, e é mais comumente utilizada 

para análise de polifenóis hidrolisáveis. 

2. Hidrólise básica. A hidrólise básica age de maneira a quebrar ligações éster e 

solubilizar o material da parede celular. O método mais utilizado envolve o uso de 

hidróxido de sódio diluído, porém com grande variabilidade na concentração de 

base, tempo de reação e temperatura. WHITE et al. (2010) determinaram que as 

condições ideais para extração de NEPPs são NaOH 2M, 15 minutos de reação e 

60°C. No entanto, similarmente à hidrólise ácida, diferentes matrizes requerem 

diferentes condições ideais de extração. A hidrólise ácida pode causar 

despolimerização devido à quebra de ligações interflavan e degradação via abertura 

do anel A dos polifenóis. A degradação pode ser minimizada consideravelmente se 

a solução for saturada com N2, eliminando o oxigênio responsável pelas 

degradações oxidativas. A hidrólise básica é mais comumente utilizada para análise 

de proantocianidinas. 

3. Hidrólise enzimática. A hidrólise enzimática envolve a utilização de enzimas como 

pectinase, celulase, hemicelulase, amilase, entre outras, para decompor a matriz da 

parede celular e, consequentemente, liberar os NEPPs associados aos 

polissacarídeos em questão. O método utiliza condições de temperatura e pH 

apropriados para funcionamento das enzimas. A maior dificuldade relacionada ao 

método é a necessidade de utilização de uma combinação de enzimas em proporção 

apropriada para a composição da matriz em questão. Além disso, algumas matrizes 

são resistentes à degradação enzimática, o que pode impactar consideravelmente o 

rendimento da extração. Como ponto positivo, a hidrólise enzimática não degrada 

ou quebra as ligações interflavan dos polifenóis, proporcionando estruturas 

poliméricas intactas. Todavia, a hidrólise enzimática é o método menos utilizado 

para análise de NEPPs, e geralmente é combinado com outro tipo de hidrólise para 

máxima extração. 

 

Os métodos mais comuns de hidrólise podem ser assistidos por micro-ondas ou 

ultrassom, com o intuito de aumentar o rendimento da extração, diminuir tempo de reação e 

diminuir o consumo de solventes (ACOSTA-ESTRADA et al., 2014). A Tabela 5 lista estudos 

sobre NEPPs e seus métodos de extração.  
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Tabela 5 – Estudos sobre polifenóis não-extraíveis em diferentes matrizes vegetais 

Referência 
Matriz 

vegetal 
Método de extração Rendimento 

GAO et al. (2017) 

Feijão-roxo 

Hidrólise básica 

0,59 mg/kg de amostra 

(base seca) 

Feijão-de-

corda 

9,55 mg/kg de amostra 

(base seca) 

Ervilha-torta 
7,20 mg/kg de amostra 

(base seca) 

MUSHTAQ et al. (2017) Chá preto Hidrólise enzimática 
521,44 mg EAG/g de 

amostra 

GARCÍA-VILLALBA et al. 

(2015) 
Suco de romã Hidrólise ácida 1370,4 mg/L 

GOYENECHE et al. (2015) 

Folha de 

rabanete 
Hidrólise básica 

500 mg/100 g de 

amostra (base seca) 

Rabanete 
252 mg/100 g de 

amostra (base seca) 

PÉREZ-JIMÉNEZ e 

SAURA-CALIXTO (2015) 

Maçã 

Hidrólise ácida 

1062,7 mg/100 g de 

amostra (base seca) 

Aspargos 
305,9 mg/100 g de 

amostra (base seca) 

Uva 
319,7 mg/100 g de 

amostra (base seca) 

Laranja 
1124,7 mg/100 g de 

amostra (base seca) 

CHENG et al. (2014) Mirtilo 
Hidrólise ácida 25,42 mg/g de amostra 

Hidrólise básica 54,96 mg/g de amostra 

GONZALES et al. (2014) Couve-flor 

Hidrólise básica 

assistida por 

ultrassom 

7,3 mg EAG/g de 

amostra (base seca) 

ZURITA et al. (2012) 

Feijão-carioca 

cozido 

Hidrólise ácida 

591 mg/100 g de 

amostra 

Banana 
1751 mg/100 g de 

amostra 

Maçã com 

casca 
55 mg/100 g de amostra 

WHITE et al. (2010) Cranberry Hidrólise básica 
1685 mg/100 g de 

amostra (base seca) 

EAG = Equivalente de ácido gálico 
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 Outra consequência da interação de polifenóis não-extraíveis com a matriz alimentar é 

o seu acúmulo no cólon, uma vez que não são absorvidos nas fases anteriores do trato 

gastrointestinal. Dessa forma, NEPPs estão presentes em alta concentração no lúmen intestinal, 

onde interagem com a microbiota, que por sua vez metaboliza tais compostos extensivamente. 

Essas duas características são justamente as quais se atribui os efeitos benéficos da ingestão de 

NEPPs. MARGALEF et al. (2015) monitoraram a detecção de compostos associados à ingestão 

de flavanóis no plasma de ratos. Os resultados mostraram um pico de concentração para 

flavanóis não-metabolizados, como catequina e epicatequina, duas horas após a ingestão do 

extrato. Os metabólitos relacionados à fermentação microbiana, no entanto, tiveram o seu pico 

detectado após 7 horas para valerolactona e 24 horas para derivados de ácido fenilpropiônico, 

o que contribui para a noção de que a ingestão de NEPPs tem a capacidade de produzir 

metabólitos que persistem no organismo e são liberados gradualmente pela ação da microbiota. 

 A interação da colônia de bactérias intestinal com os polifenóis ocorre em duas frentes: 

primeiramente, a presença dos NEPPs tem a capacidade de modular a proliferação de bactérias, 

notavelmente de modular positivamente a proliferação de bactérias reconhecidas como 

benéficas para a saúde, como as pertencentes ao gênero Lactobacillus. Essa capacidade é 

relacionada com um efeito prebiótico dos polifenóis, que ao chegar intactos no cólon são 

utilizados como substrato por determinados gêneros de bactérias, estimulando sua proliferação. 

Além disso, a presença dos metabólitos gerados por essa interação, como derivados de ácido 

fenilacético e fenilpropiônico, pode alterar o pH do lúmen intestinal, proporcionando outra 

forma de modulação do crescimento bacteriano (CIRES et al., 2016). De fato, enquanto 

concentrações de não-metabólitos no plasma não ultrapassam o limite superior de nano molar, 

HALLIWELL et al. (2005) encontraram concentrações substanciais de metabólitos gerados 

pela fermentação bacteriana nas fezes de voluntários humanos, com uma média de 409,55 

µmol/L para o ácido fenilacético e 287,05 µmol/L para o ácido fenilpropiônico, porém com 

uma alta inter-variabilidade em decorrência da própria variabilidade da composição da 

microbiota, o que afeta sua interação com os polifenóis, além das diferenças das dietas de cada 

indivíduo. 

 Em contrapartida, a microbiota intestinal e suas enzimas possuem a capacidade de 

metabolizar os NEPPs extensivamente, dando origem a vários metabólitos, os quais podem 

então ser absorvidos pelo organismo e sofrer mais etapas de metabolização, ou desempenhar 

efeitos sistêmicos locais devido a sua alta concentração. As etapas de metabolização incluem 

de-glicosilação, de-hidroxilação, de-metilação e abertura dos anéis A e C. Os principais 

metabólitos ligados à proantocianidinas são derivados de ácido fenilacético e fenilpropiônico, 
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além de derivados de valerolactona (Figura 10). As reações químicas que dão origem aos 

produtos envolvem a abertura do anel C, o que produz um intermediário quinone methide, o 

qual pode sofrer duas reações distintas: a carbonila da quinona pode ser reduzida, formando o 

correspondente p-hidróxi, o qual é subsequentemente de-hidroxilado, dando origem aos 

derivados de ácido fenilacético/propiônico, ou o metileno sofre uma adição de hidreto e 

subsequente degradação do anel A, produzindo os derivados de valerolactona (STEVENS e 

MAIER, 2016).  

 

Figura 10 – Estruturas químicas dos principais metabólitos provenientes de proantocianidinas 

e o intermediário ligado à sua obtenção 

 

 

 Dessa forma, os potenciais efeitos benéficos a saúde humana relacionados a ingestão de 

NEPPs se concentram no trato gastrointestinal, além de efeitos sistêmicos relacionados à 

absorção de seus metabólitos (CIRES et al., 2016). SAURA-CALIXTO et al. (2010) detectaram 

metabólitos de proantocianidinas no plasma de voluntários após a ingestão de extratos ricos em 

NEPPs, incluindo a presença de metabólitos metilados e sulfatados, o que sugere que os 

produtos de fermentação provenientes da interação com a microbiota foram absorvidos e 

submetidos a uma etapa adicional de metabolização. A Tabela 6 relaciona estudos sobre os 

efeitos de NEPPs na saúde. 
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Tabela 6 - Estudos sobre efeitos de polifenóis não-extraíveis na saúde dos últimos 5 anos 

Referência 
Fonte 

vegetal 
Efeito 

Tipo de 

estudo 

Dosagem 

de NEPPs 
Duração 

Casanova-

Martí et al. 

(2018) 

Semente de 

uva 

Modulação da 

microbiota 

Modelo 

animal 

500 mg/kg 

do animal 
8 dias 

Demarque et 

al. (2018) 
Barbatimão Efeito gastroprotetor 

Modelo 

animal 

400 mg/kg 

do animal 
Pontual 

Koutsos et al. 

(2017) 
Maçã 

Modulação da 

microbiota 
In vitro 1% m/v 24 horas 

Rong et al. 

(2017) 
Lichia 

Redução da expressão de 

NADPH oxidase mRNA 

Modelo 

animal 

100 mg/kg 

do animal 

24 

semanas 

Cheng et al. 

(2016) 
Mirtilo 

Efeito anti-inflamatório 

através da inibição da 

expressão de iNOS e 

COX-2 mRNA 

Modelo 

celular 

10, 100, 

200 e 400 

µg/mL 

72 horas 

Masumoto et 

al. (2016) 
Maçã 

Efeito anti-obesogênico e 

modulação de genes 

relacionados ao 

metabolismo de lipídeos 

Modelo 

animal 

0,5% em 

água ad 

libitum 

20 

semanas 

Wong et al. 

(2016) 
Cranberry 

Proteção da mucosa do 

cólon 

Modelo 

celular 

12,5, 25 e 

50 µg/mL 
7 dias 

Minker et al. 

(2015) 

Berries 

variadas 

Indução de apoptose em 

células de câncer 

colorretal 

Modelo 

celular 
0,25% v:v 

24 e 48 

horas 

Fernández-

Iglesias et al. 

(2014) 

Semente de 

uva 

Melhora no metabolismo 

de glutationa hepático 

Modelo 

animal 

35 mg/kg 

do animal 

10 

semanas 

Terauchi et al. 

(2014) 

Semente de 

uva 

Melhora nos sintomas de 

menopausa e diminuição 

da pressão arterial 

Intervenção 

em humanos 

100 mg e 

200 mg/dia 

8 

semanas 

 

1.4 DOENÇAS CRÔNICAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS 

 

 As doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) são amplamente associadas aos efeitos 

do excesso de espécies reativas nas células. São classificadas como DCNT: síndromes 

metabólicas como diabetes, doenças neurodegenerativas e cardiovasculares e neoplasias. De 

forma geral, o surgimento dessas doenças está associado a um processo inflamatório crônico de 

caráter patológico, no qual as espécies reativas produzidas para combater a inflamação acabam 

tendo como alvo células e tecidos que eram saudáveis, além de outros processos relacionados 

com o excesso de espécies reativas provenientes de outros mecanismos (CHATTERJEE, 2016). 
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Atualmente, DCNT são responsáveis por cerca de 70% das mortes a cada ano, sendo 

que quase a metade corresponde a mortes consideradas prematuras (antes dos 70 anos) e quase 

90% dessas mortes prematuras ocorrem em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento 

(WHO, 2017). DCNT, em sua grande maioria, não tem cura e causam lesões celulares 

irreversíveis, levando a diferentes graus de incapacidade e morte, gerando um profundo impacto 

nas esferas social e econômica, além de sua carga representar um grave problema de Saúde 

Pública. 

As DCNT possuem uma vasta complexidade causal - múltiplos fatores de risco são 

associados a um desfecho, da mesma forma em que um fator de risco está associado a múltiplos 

desfechos. Porém, de uma forma geral, alguns fatores de risco considerados modificáveis 

ganham destaque para o enfrentamento das DCNT - tabagismo, sedentarismo, consumo 

excessivo de álcool e dieta inadequada. Nesse sentido, a manutenção de uma flora intestinal 

saudável vem sendo reconhecida como ponto-chave para a diminuição de riscos relacionados a 

doenças crônicas e obesidade, e a influência da dieta como moduladora do equilíbrio da 

microbiota se apresenta como aspecto importante para o controle de tais doenças (SINGH et 

al., 2017). 

 

Figura 11 – Representação da relação entre DCNT, microbiota e dieta 
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1.4.1 Diabetes, microbiota e polifenóis 

 Em especial, a relação entre incidência de diabetes tipo 2 (DT2) e a saúde intestinal tem 

sido o foco de diversos estudos. QIN et al. (2012) realizaram um estudo sobre a associação 

meta-genômica entre microbiota e DT2. Os resultados indicaram que pacientes com DT2 

possuem a microbiota em estado de disbiose moderada, caracterizada por uma diminuição de 

bactérias que produzem butirato e um aumento da presença de patógenos oportunistas. 

Notavelmente, mudanças similares na composição da colônia de bactérias intestinal foi 

verificada em pacientes com câncer colorretal, apontando para uma possível relação de 

interesse para outras doenças além do diabetes. 

 A ingestão de uma dieta rica em polifenóis estimula o crescimento de bactérias do 

gênero Lactobacillus e Bifidobacterium, sendo que a última possui uma relação de cross-

feeding com bactérias produtoras de butirato, isto é, bactérias produtoras de butirato se 

alimentam de metabólitos produzidos por Bifidobacterium, e como consequência tem um 

aumento em sua proliferação. Adicionalmente, algumas espécies de bactérias presentes na 

microbiota humana e que são capazes de utilizar flavonoides como substrato - as do gênero 

Clostridium e Eubacterium, por exemplo - são consideradas bactérias produtoras de butirato. 

Outro efeito interessante decorrente da interação da microbiota com polifenóis é a capacidade 

de os metabólitos produzidos agirem como moduladores de mudanças epigenéticas, em 

particular de inibir histona deacetilase, a qual promove repressão de genes pela condensação de 

cromatina (BHAT e KAPILA, 2017; RIVIERE et al., 2016; SINGH et al., 2017). 

 Além dos efeitos indiretos provenientes da interação com a microbiota, polifenóis 

também podem desempenhar um papel importante no controle de DT2 de diferentes maneiras. 

ANDERSON et al. (2004) isolaram proantocianidinas da canela com ação biológica similar a 

insulina, indicando um possível papel no controle e tratamento de diabetes e intolerância à 

glicose. LI et al. (2017) verificaram que a suplementação dietética de ratos diabéticos com 

proantocianidinas teve efeitos positivos na homeostase de glicose, metabolismo de lipídeos e 

níveis de insulina, os quais foram atribuídos a modulação de sinalização celular. Diversos 

estudos atribuem o efeito de manutenção da homeostase de polifenóis a mecanismos 

relacionados a diferentes tecidos-alvo, como intestino, fígado, adipócitos e pâncreas, com a 

ressalva de que são necessários estudos em humanos de maior duração e com design bem 

definido para determinar uma associação significativa entre o consumo de polifenóis e menor 

risco de DT2 (KIM et al., 2016).  
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 O presente estudo levanta como hipótese central a ser testada o guaraná em pó como 

possível fonte de polifenóis não-extraíveis, notavelmente os da classe das proantocianidinas. A 

hipótese se baseia na característica bem demonstrada de que o guaraná possui alto teor de 

flavanóis, como catequina e epicatequina, presentes na fração extraível, os quais são parte 

constituinte dos monômeros que compõe os taninos condensados. 

O estudo também tem em vista as tendências mais recentes na ampla área de estudos 

dos polifenóis, o crescente corpo de evidências a respeito dos efeitos benéficos associados aos 

NEPPs e a busca da valorização de um produto tipicamente brasileiro. A descrição química 

detalhada da fração não-extraível do guaraná visa auxiliar futuras pesquisas que podem partir 

da premissa de avaliar mais profundamente os efeitos que tal fração pode ter na saúde humana, 

além de disponibilizar informações de caráter inédito para a comunidade científica, já que não 

há informações desse tipo pertinentes ao guaraná disponíveis na literatura atualmente. 
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3. OBJETIVOS 

 

 O presente estudo tem como objetivo caracterizar os polifenóis não-extraíveis quanto à 

sua composição química e avaliar sua capacidade de inibir enzimas relacionadas ao 

metabolismo de carboidratos encontrados no guaraná em pó de origem comercial. 

 

 Objetivos específicos: 

o Extrair e separar as diferentes frações de polifenóis encontradas no guaraná – fração 

extraível e não-extraível; 

o Analisar e caracterizar cada fração quanto à sua composição química utilizando os 

métodos de screening, HPLC-ECD, LC-MS e MALDI-TOF/TOF; 

o Avaliar e comparar as frações quanto a sua capacidade de inibir a enzima α-glicosidase, 

bem como seu modo de inibição; 

o Determinar a contribuição dos polifenóis não-extraíveis na composição do guaraná em 

pó. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 MATERIAL 

 

 As amostras de guaraná em pó foram adquiridas no comércio local da cidade de São 

Paulo (SP), no ano de 2017. Elas foram mantidas em sua embalagem original e estocadas em 

ambiente seco, a temperatura ambiente (25°C) e em abrigo da luz. As análises foram realizadas, 

no mínimo, em triplicata. Todas as análises foram realizadas no Laboratório de Componentes 

Alimentares e Saúde (LACAS) da Faculdade de Saúde Pública (USP), senão diferentemente 

especificado. Os experimentos foram realizados em ambiente protegido da luz, com as devidas 

medidas de segurança e todos os resíduos gerados foram descartados apropriadamente. Toda a 

utilização de água mencionada na descrição dos métodos se refere a água milliQ. As análises 

foram feitas no período de outubro/2017 a junho/2018. O desenho geral do estudo está 

apresentado na Figura 12: 

 

Figura 12 – Desenho geral do estudo 

 

CRT = capacidade redutora total 
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4.2 MÉTODOS DE EXTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO 

 

4.2.1 Extração aquo-orgânica 

 

As amostras de guaraná em pó foram homogeneizadas em almofariz e submetidas a 

extração aquo-orgânica conforme o método descrito por FONTES et al. (2014) para obtenção 

da fração de polifenóis extraíveis (EPP). Em balança analítica, foi pesado 0,8 g de guaraná em 

pó e a amostra foi transferida quantitativamente para um tubo Falcon de 50 mL. Foram 

adicionados 20 mL de solução aquo-orgânica composta de água, acetona e metanol, na 

proporção de 20:56:24 (v:v:v), respectivamente. A mistura foi homogeneizada em Ultra-Turrax 

por 3 minutos, em potência média (14.000 rpm/min). Em seguida, a mistura foi centrifugada 

por 15 minutos, a 18.000g, em temperatura ambiente (25°C). O sobrenadante foi coletado em 

balão volumétrico de 100 mL, passando por filtração simples para remoção de impurezas 

sólidas. O procedimento foi repetido da mesma forma por mais 3 vezes, totalizando 4 ciclos de 

extração. O volume final do extrato foi ajustado com água, o qual foi então imediatamente 

transferido para recipiente âmbar com tampa e batoque. O extrato final possui coloração 

castanho-amarelada e aspecto límpido. Parte do extrato que foi utilizado nos próximos dias foi 

mantido em geladeira, enquanto o restante foi mantido em freezer a -20°C. 

 

4.2.2 Liofilização e teor de umidade 

 

 Os resíduos sólidos provenientes da extração aquo-orgânica foram secos em liofilizador 

por 8 horas – as amostras foram congeladas no próprio tubo Falcon utilizado na extração, que 

foi coberto com parafilme furado de maneira a permitir a saída da água, mas minimizando a 

eventual perda de amostra sólida. O resíduo seco foi homogeneizado em almofariz e guardado 

em tubos vedados em abrigo da luz.  

 O teor de umidade foi determinado para ambos o guaraná em pó e o resíduo pós-

liofilização, de acordo com o método gravimétrico oficial da AOAC International – as amostras 

foram colocadas em cadinho de porcelana previamente seco em estufa e pesado, e o conjunto 

foi então aquecido em estufa a 105°C por 12 horas. Depois de resfriado em dessecador, o 

conjunto foi novamente pesado e o teor de umidade foi determinado a partir da relação a seguir: 
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𝑈𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (%) =  [1 −
(𝑃𝐹(𝐴+𝐶) − 𝑃𝐶)

𝑃𝐴
] × 100 

Onde: 

PF(A+C) = Peso final do conjunto amostra e cadinho 

PC = Peso do cadinho seco 

PA = Peso inicial da amostra 

 

4.2.3 Hidrólise ácida 

 

 O resíduo liofilizado foi utilizado para a obtenção da fração de polifenóis hidrolisáveis 

(HPP) a partir do método de hidrólise ácida descrito por HARTZFELD et al. (2002). Em 

balança analítica, foi pesado 50 mg do resíduo, o qual foi então transferido quantitativamente 

para um tubo Pyrex de 15 mL com rosca, tampa de Teflon e septo extra para evitar a evaporação 

do solvente durante o aquecimento. Foram adicionados 5 mL de metanol e 500 µL de ácido 

sulfúrico concentrado (18 M) e o tubo foi agitado brevemente antes de ser tampado e vedado 

com parafilme. O tubo foi colocado em bloco de aquecimento previamente estabilizado a 85 °C 

por 20 horas. Após o término da reação, a solução apresenta uma coloração vermelho-escuro 

intensa. O conteúdo do tubo Pyrex foi transferido para um tubo Falcon de 15 mL e a mistura 

foi centrifugada por 15 minutos a 5000g. O sobrenadante foi coletado em tubo de ensaio de 

aproximadamente 15 mL e o sólido foi lavado com 1 mL de metanol e centrifugado mais duas 

vezes, totalizando 3 ciclos de extração. Foram adicionados 500 µL de etanolamina divididos 

em 4 porções, com agitação vigorosa entre cada adição. A seguir, foram adicionados 1.250 µL 

de acetato de amônio 3,7 M e o tubo foi novamente agitado. Neste ponto, a solução muda de 

coloração avermelhada para amarronzada. Por fim, o pH da solução foi ajustado para 5,5 com 

solução de ácido sulfúrico diluído com o auxílio de pHmêtro (GEHAKA). O extrato HPP foi 

transferido para balão volumétrico de 10 mL passando por filtração simples para remoção de 

impurezas sólidas e o volume final foi ajustado com metanol. A solução final possui coloração 

alaranjada e aspecto límpido. O extrato foi imediatamente transferido para recipientes âmbar e 

mantidos em freezer a -20°C. 
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4.2.4 Hidrólise básica 

 

 O resíduo liofilizado foi utilizado para a obtenção da fração de proantocianidinas (ou 

taninos condensados) (NEPA) a partir do método de hidrólise básica descrito por WHITE et al. 

(2010). Em balança analítica, foi pesado 50 mg do resíduo e este foi transferido 

quantitativamente para um tubo Falcon de tamanho adequado para uso posterior com o 

pHmêtro. Foram adicionados 2 mL de hidróxido de sódio 2 M e a solução foi rapidamente 

saturada com N2. O tubo foi então colocado dentro de um banho ultrassom com aquecimento e 

com a temperatura previamente estabilizada a 60°C e os parâmetros ajustados para 37 kHz e 

100 W. O ultrassom foi ligado e a reação durou 15 minutos. Após o término da reação, a solução 

foi neutralizada com ácido clorídrico 4 M com o auxílio de um pHmêtro (GEHAKA). Após o 

ajuste de pH para a faixa de 6-7, foram adicionados 2 mL de solvente composto de acetona, 

água e ácido acético (AWA) na proporção de 70:29,5:0,5 (v:v:v), respectivamente. A solução 

foi homogeneizada utilizando Ultra-Turrax em potência média (14.000 rpm/min) por 1 minuto 

e, em seguida, centrifugada por 10 minutos a 10.000g. O sobrenadante foi coletado diretamente 

em um balão volumétrico de 10 mL passando por filtração simples para remoção de impurezas 

sólidas. O procedimento de extração com solvente AWA foi repetido da mesma forma por mais 

duas vezes, totalizando 3 ciclos de extração. A solução final possui coloração amarelada e 

aspecto límpido. O volume final foi ajustado com solvente AWA e o extrato NEPA foi 

imediatamente transferido para frascos âmbar e armazenados em freezer a -20°C. 

 

4.2.5 Extração em fase sólida (SPE) 

 

 Ambas as frações HPP e NEPA passaram por extração em fase sólida para remoção de 

sais, açúcares e outros possíveis interferentes. Os procedimentos foram realizados utilizando 

Manifold com stopcock (Waters) e bomba de vácuo (Millipore). As metodologias e cartuchos 

utilizados foram distintos para cada fração: 

1. Fração de polifenóis hidrolisáveis. A fração HPP foi submetida a SPE utilizando 

cartucho OASIS HLB (1 cc, 30 mg, 30 µm), conforme descrito por PÉREZ-JIMÉNEZ 

e SAURA-CALIXTO (2015). O solvente orgânico da amostra foi evaporado em 

concentrador (Centrivap) e a amostra foi redissolvida em 1 mL de água. O cartucho foi 

ativado com 1 mL de metanol e 1 mL de metanol 50%, em seguida a amostra foi 
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carregada e a eluição foi feita com 2 mL de metanol divididos em 2 alíquotas de 1 mL, 

mantendo-se um fluxo de aproximadamente 1 mL/min. A fração eluída foi coletada e 

imediatamente acondicionada em vial âmbar e armazenada em freezer a -20°C. 

2. Fração de taninos condensados. A fração NEPA foi submetida a SPE utilizando 

cartucho OASIS SEP-PAK (3 cc, 500 mg), conforme descrito por GONZALES et al. 

(2010). A amostra foi diluída com água 0,1% ácido fórmico na proporção de 1:1 (v:v) 

para um total de 2 mL. O cartucho foi primeiramente ativado com duas alíquotas de 3 

mL de metanol e equilibrado com duas alíquotas de 3 mL de água. A amostra foi 

carregada e, sem seguida, o cartucho foi lavado com duas alíquotas de 2,5 mL de água 

0,1% ácido fórmico. A eluição foi feita com duas alíquotas de 1,5 mL de metanol 0,1% 

ácido fórmico, mantendo-se um fluxo de aproximadamente 1 mL/min. A fração eluída 

foi coletada e imediatamente acondicionada em vial âmbar e armazenada em freezer a 

-20°C. 

 

4.3 MÉTODOS DE SCREENING 

 

4.3.1 Capacidade redutora total 

 

 A capacidade redutora total foi obtida para todas as frações utilizando o método descrito 

por SINGLETON e ROSSI (1965), adaptado para microplaca. Em microplaca de poliestireno 

transparente com 96 cavidades, foram adicionados 120 µL do extrato convenientemente 

diluído, se necessário. Em seguida, foram adicionados 50 µL do reagente de Folin-Ciocalteu 

diluído com água na proporção de 1:5 (v:v) e a placa foi brevemente agitada e incubada em 

temperatura ambiente por 3 minutos. Após a incubação, foram adicionados 30 µL de carbonato 

de sódio 200 g/L e a placa foi novamente agitada e incubada a 37°C por 1 hora. A coloração 

azul resultante da reação foi medida em espectrofotômetro Molecular devices (SPECTRAmax) 

em 765 nm. Os valores obtidos foram calculados utilizando uma curva de calibração elaborada 

com ácido gálico na faixa de concentração de 0 a 25 µg/mL, e os valores foram expressos em 

mg de equivalente de ácido gálico/g de amostra seca (mg EAG/g bs). A curva de calibração e 

sua equação da reta é mostrada no Apêndice dessa dissertação. 
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4.3.2 Quantificação de taninos condensados 

 

 O método de Porter consiste na quantificação de taninos condensados através de uma 

reação de despolimerização catalisada por ácido, conforme descrito por PORTER et al. (1986). 

Em balança analítica, foram pesados 20 mg do resíduo liofilizado proveniente da extração aquo-

orgânica, o qual foi então transferido para um tubo Pyrex de 15 mL com rosca e tampa de 

Teflon. Foram adicionados 6 mL de n-butanol acidificado com ácido clorídrico (2,5% de HCl) 

e 20 µL de reagente férrico (cloreto de ferro hexahidratado 0,26 M em HCl 2M) e o tubo foi 

agitado vigorosamente. O tubo foi colocado em banho de água previamente aquecido a 100°C 

por 1 hora. Após o término da reação, a solução possui coloração rosa escuro. O conteúdo do 

tubo foi transferido para um tubo Falcon de 15 mL e centrifugado por 10 minutos a 5.000g. O 

sobrenadante foi coletado diretamente em balão volumétrico de 10 mL, passando por filtração 

simples para remoção de impurezas sólidas. O sólido foi lavado com 1 mL n-butanol e 

centrifugado mais duas vezes. O volume final foi ajustado com n-butanol e alíquotas de 200 µL 

da solução resultante foram adicionados a placa de poliestireno transparente de 96 cavidades 

para leitura de absorbância em espectrofotômetro Molecular devices (SPECTRAmax) a 555 

nm. Os valores obtidos foram calculados utilizando uma curva de calibração elaborada com 

cloreto de cianidina na faixa de concentração de 0 a 30 µg/mL, e os valores foram expressos 

em mg de equivalente de cloreto de cianidina/g de amostra seca (mg EqCl/g bs). A curva de 

calibração e sua equação da reta é mostrada no Apêndice dessa dissertação. 
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4.4 MÉTODOS DE OBTENÇÃO DO PERFIL DE FENÓLICOS 

 

4.4.1 Cromatografia líquida de alta eficiência 

 

 A separação, identificação e quantificação do perfil de fenólicos da fração EPP e HPP 

foi realizada em um sistema de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com detector 

eletroquímico (HPLC-ECD). O sistema é equipado com bomba Modelo 584, injetor automático 

Modelo 542, detector eletroquímico multicanal Coularray Modelo 5600A com 8 canais e 

detector UV-Vis Modelo 528. Foi utilizada coluna cromatográfica T3 Atlantis (4,6 x 150 mm, 

5 µm) e pré-coluna T3 Atlantis (4,6 x 20 mm). As fases móveis utilizadas foram: 

o Fase móvel A: água:acetonitrila 98:2 (v:v) em 5 mM de acetato de amônio, pH 3,6 

ajustado com ácido fórmico; 

o Fase móvel B: água:acetonitrila 30:70 (v:v) em 5 mM de acetato de amônio, pH 3,6 

ajustado com ácido fórmico. 

 

A temperatura da bandeja do injetor automático foi mantida a 4°C e a coluna foi mantida a 

30°C. O volume de injeção foi 25 µL e o fluxo de corrida foi mantido a 0,8 mL/minuto com 

gradiente de concentração conforme mostrado abaixo: 

 

Gradiente de concentração 

Minutos 0 20 80 85 95 

%B 5 10 30 5 5 

 

 Os parâmetros de detecção foram: 

 

Parâmetros de detecção 

Canal 1 2 3 4 5 6 7 8 

Potencial 

(mV) 
100 200 300 400 500 600 700 

272 nm 

(UV-Vis) 

 

 A identificação dos compostos foi feita por meio da comparação dos tempos de retenção 

dos analitos com os picos obtidos por injeção de padrões comerciais. A quantificação foi 
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realizada a partir das curvas de calibração construídas com os padrões comerciais (Sigma-

Aldrich) da catequina, epicatequina, epigalocatequina galato, proantocianidina B1 e 

proantocianidina B2. As curvas de calibração, equações da reta e limites de detecção e 

quantificação são mostrados no Apêndice dessa dissertação. 

 

4.4.2 Espectrometria de massas 

 

 A identificação e confirmação do perfil de fenólicos das frações EPP e HPP foram 

realizadas em um sistema de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência acoplada a 

Espectrômetro de Massas (HPLC-Q-TOF). A análise foi realizada no Laboratório de Química 

de Produtos Naturais do Instituto de Química (USP). 

 O sistema HPLC é equipado com bomba Modelo LC-20AD, injetor automático Modelo 

20A-HT e detector UV-Vis Modelo SPD-20A. Foi utilizada coluna cromatográfica 

Phenomenex Luna (2 x 150 mm, 5 µm) e as fases móveis foram: 

o Fase móvel A: água 0,1% ácido fórmico 

o Fase móvel B: metanol 0,1% ácido fórmico 

 

A temperatura da coluna foi mantida a 40°C, o volume de injeção foi 2 µL e os 

comprimentos de onda monitorados foram 280 (detecção de ácidos hidroxi-benzóicos e 

flavanóis) e 370 nm (detecção de ácidos hidroxi-cinâmicos). O fluxo de corrida foi mantido a 

0,2 mL/minuto com gradiente de concentração conforme mostrado abaixo: 

 

Gradiente de concentração 

Minutos 0 2 15 20 23 25 

%B 5 5 20 40 100 5 

 

 O espectrômetro de massas é equipado com detector microTOF-QII e os parâmetros 

utilizados são descritos a seguir: capillary, 3500V; nebulizer, 4 bar; dry temperature, 250°C; 

quadrupole ion energy, 4 eV; collision energy, 10 eV. A aquisição de dados foi feita no modo 

negativo, na faixa de massas de 100 a 1000 m/z. 

 A identificação e confirmação dos compostos foram feitas por meio da comparação dos 

cromatogramas no UV-Vis, cromatogramas de íons e espectros de massas dos picos 

encontrados nas amostras e padrões comerciais (catequina, epicatequina e epigalocatequina 
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galato, Sigma-Aldrich). Os cromatogramas dos padrões são mostrados no Apêndice dessa 

dissertação. 

 A identificação do perfil de fenólicos da fração NEPA foi realizada em MALDi (do 

inglês, Matrix-Assisted Laser Desorption/ionization) equipado com detector TOF (MALDi-

TOF/TOF). A análise foi realizada na Central Analítica do Instituto de Química (USP). 

 Os parâmetros utilizados foram: N2 laser, 337 nm; laser repetition rate, 1000 Hz; number 

of shots, 1500. Não foi utilizado agente cationizante e, devido a faixa de absorção da amostra, 

não foi necessário o uso de matriz. A aquisição de dados foi feita no modo positivo refletor, 

com os seguintes parâmetros: reflector voltage 1, 26,55 kV; reflector voltage 2, 13,5 kV; 

reflector detector voltage, 2387 kV. A identificação dos compostos foi feita por meio de 

comparação entre m/z calculado e observado. 

 

4.5 MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO POTENCIAL INIBITÓRIO 

 

 As frações EPP e NEPA foram avaliadas quanto aos seus potenciais de inibição de α-

glicosidase, conforme método descrito por YAN et al. (2018), com modificações (STRELOW 

et al., 2012). As frações tiveram seu solvente orgânico eliminado em concentrador (Centrivap) 

e foram redissolvidas em água antes da análise. 

 

4.5.1 Teste de inibição de α-glicosidase 

 

 Para a determinação dos valores de IC50 das frações EPP e NEPA, em microplaca de 

poliestireno transparente de 96 cavidades, foram adicionados 80 µL de amostra em diferentes 

concentrações normalizadas com os valores de CRT. Em seguida, foram adicionados 20 µL de 

enzima α-glicosidase 0,2 U/mL e a placa foi incubada a 37°C por 5 minutos. Ao fim do período 

de incubação, foram adicionados 100 µL de pNPG (4-nitrofenil-α-d-glicopiranosídeo) 4 mM 

em tampão fosfato 0,1 M (pH 6,8) e a mistura foi novamente incubada a 37°C por 30 minutos. 

Para parar a reação, foram adicionados 100 µL de carbonato de sódio 4 mM e a liberação de p-

nitroferol foi medida em espectrofotômetro Molecular devices (SPECTRAmax) a 405 nm. 
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A porcentagem de inibição foi determinada usando a relação a seguir: 

 

𝐼𝑛𝑖𝑏𝑖çã𝑜 (%) =  [1 −
(𝐴𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝐴𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜)

(𝐴𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒 − 𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒)
] × 100  

Onde: 

Aamostra = absorbância do meio reacional 

Abranco = absorbância do meio reacional, excluindo a enzima 

Ateste = absorbância do meio reacional, excluindo a amostra 

Acontrole = absorbância do meio reacional, excluindo a amostra e a enzima 

 

 Os valores de IC50 foram calculados a partir da construção de uma curva de 

concentração-resposta e regressão não-linear (software OriginPro 2016). 

 

4.5.2 Determinação do modo de inibição 

 

 O método para determinação do modo de inibição das frações EPP e NEPA foi realizado 

de maneira similar ao método descrito na seção 4.4.1, porém utilizando uma ampla faixa de 

concentração de substrato (p-NPG) visando atingir a saturação da enzima e mantendo a 

concentração da enzima e do inibidor constantes. O monitoramento da reação foi feito em 

espectrofotômetro Molecular devices (SPECTRAmax) no modo cinética, com valores de 

absorção sendo registrados a cada minuto, por um total de 30 minutos. A temperatura da 

bandeja foi mantida a 37°C durante todo o experimento. 

 Os parâmetros de velocidade máxima (Vmax) e constante de Michaelis (Km) foram 

obtidos a partir das curvas representando a relação velocidade inicial (V0) x concentração do 

substrato ([S]), utilizando a equação de Michaelis-Menten (1) e a linearização de Lineweaver-

Burk (2) (software OriginPro 2016): 

 

𝑉0 =  
𝑉𝑚𝑎𝑥 × [𝑆]

𝐾𝑚 +  [𝑆]
   (1) 

 

 

 

 

 

1

𝑉0
=  (

𝐾𝑚

𝑉𝑚𝑎𝑥
) ×

1

[𝑆]
+  

1

𝑉𝑚𝑎𝑥
   (2) 
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 O modo de inibição e as constantes de dissociação foram obtidas a partir da comparação 

entre Km/Km aparente e Vmax/Vmax aparente, utilizando as relações matemáticas apropriadas 

(NELSON e COX, 2012). 

 

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Os resultados são apresentados como média e desvio padrão e foram avaliados pela 

análise de variância e teste de Tukey ou teste t de Student, com nível de significância de 5%. 

Os resultados são organizados e apresentados em tabelas comparativas e gráficos. A análise 

estatística foi feita nos softwares Microsoft Excel e Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) versão 24.0 para Windows. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA 

 

5.1.1 Screening 

 

 Os métodos de screening possuem limitações que devem ser levadas em consideração 

ao interpretar seus resultados. Por se tratar de métodos gerais, possuem baixa especificidade, o 

que gera superestimação ou subestimação dos valores reais. Com as limitações em mente, no 

entanto, tais métodos são úteis e práticos para análises preliminares de amostras desconhecidas, 

fornecendo estimativas que podem ser utilizadas no planejamento de análises posteriores. 

 A determinação da capacidade redutora total (CRT) é baseada no método colorimétrico 

utilizando o reagente de Folin-Ciocalteu. O método se baseia na redução do complexo 

polimérico de íons formados por ácidos fosfomolíbdico e fosfotúngstico, presentes no reagente 

de Folin-Ciocalteu, e consequente formação do pigmento azul de molibdênio-tungstênio. Como 

toda reação redox, é dependente do potencial redox dos grupos fenólicos presentes na amostra. 

De uma maneira geral, tri-fenóis, como ácido gálico, são mais suscetíveis a ser oxidados do que 

di-fenóis, como catequina. A maior fonte de interferentes, no entanto, é a presença de outros 

agentes redutores, o que causa a superestimação do teor total de polifenóis presentes na amostra 

(ROHR et al., 2000). Dessa forma, é mais verossímil se referir ao método como CRT do que 

fenólicos totais, como também é comumente referido. 

 No caso do guaraná em pó, a provável maior fonte de interferência são os açúcares, uma 

vez que a amostra possui teor relativamente elevado de tais compostos (ANTUNES, 2011). Os 

resultados obtidos para CRT das diferentes frações estão relacionados na Tabela 7: 

 

Tabela 7 – Capacidade redutora total das diferentes frações de polifenóis 

 Fração 

extraível 

Fração 

hidrolisável 

Fração 

condensada 

Capacidade redutora total 
65,156 ± 0,193c 9,235 ± 0,414b 3,972 ± 0,020a 

mg EAG/g de guaraná em pó (base seca) 

EAG = equivalente de ácido gálico. a,b,c = letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística 

significativa (p < 0,05)  
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 Os valores de CRT reportados na literatura para a fração extraível de guaraná em pó 

variam consideravelmente: de 8,43 a 151,8 mg EAG/g de amostra (BASILE et al., 2005; 

YONEKURA et al., 2016). Essa variação é decorrente em parte do método de extração utilizado 

e da origem da amostra em si. Dessa forma, os valores encontrados no presente estudo estão 

dentro do esperado para a amostra de guaraná em pó comercial. 

 Quando comparado a outras matrizes alimentares, o guaraná em pó possui valores 

significativamente elevados de CRT na fração extraível, sendo cerca de 3,5 e 10,7 vezes maior 

do que o encontrado em uvas e maçãs, respectivamente (PÉREZ-JIMÉNEZ e SAURA-

CALIXTO, 2010). Os valores obtidos também são comparáveis com alimentos reconhecidos 

como fontes de polifenóis, como cacau em pó (1,2 vezes maior), chá verde (1,3 vezes menor) 

e vinho tinto (1,5 vezes menor) (NEVEU et al., 2010). Da mesma forma, os valores obtidos 

para a fração hidrolisável são significativos quando comparados a outras fontes alimentares, 

como maçã (1,2 vezes menor) e uva (2,9 vezes maior) (PÉREZ-JIMÉNEZ e SAURA-

CALIXTO, 2010). 

 A comparação com a fração condensada é dificultada devido ao fato de que o método 

de Folin-Ciocalteu não é comumente utilizado após essa forma de extração. A mistura complexa 

decorrente da hidrólise básica, que causa despolimerização parcial das proantocianidinas, torna 

o significado da CRT mais complexo de ser atribuído. Por fim, as frações não-extraíveis 

contribuem com 16,8% da CRT obtida para o guaraná em pó. 

 Por sua vez, a quantificação de taninos condensados é baseada na despolimerização 

oxidativa das proantocianidinas em presença de ácido. A reação de despolimerização converte 

as unidades monoméricas em seus respectivos cátions, isto é, antocianidinas, que por sua vez 

dão a coloração avermelhada típica da reação, que pode ser então medida colorimetricamente. 

A formação de antocianidinas é dependente de algumas variáveis, como estrutura das 

proantocianidinas e grau de polimerização. Proantocianidinas do tipo A são mais resistentes à 

quebra das ligações interflavan do que as do tipo B, por exemplo. Além disso, reações paralelas 

são comuns nessa reação, formando um composto polimérico conhecido como phlobaphene 

(ROHR et al., 2010).  

O uso de um padrão adequado também é importante para a obtenção de uma boa 

estimativa. Devido ao fato de que diferentes composições de proantocianidinas influenciam o 

comprimento de onda máximo de absorção da solução final, a utilização de um padrão 

representativo não é trivial. PÉREZ-JIMÉNEZ et al. (2009) sugerem a utilização de 

proantocianidinas extraídas de vagem de alfarroba como o padrão que melhor representa a 

mistura de compostos presentes em matrizes alimentares, porém tal isolado é de difícil 



53 

 

obtenção, o que torna a sugestão pouco prática. Dessa forma, o padrão disponível para a 

quantificação de taninos condensados no guaraná em pó foi a cianidina, embora seja levado em 

consideração que a estimativa obtida é provavelmente menor do que a real, uma vez que a 

formação de produtos que absorvem na mesma faixa que a cianidina não é quantitativa. O 

resultado da quantificação de taninos condensados está relacionado abaixo: 

 

Tabela 8 – Quantificação de taninos condensados não-extraíveis do guaraná em pó 

 Fração não-extraível 

Quantificação de taninos condensados 
4,626 ± 0,047 

mg EqCl/g de guaraná em pó (base seca) 

EqCl = equivalente de cloreto de cianidina 

 

 O valor obtido para o guaraná em pó também se destaca quando comparado ao obtido 

para outros alimentos, como maçã (6 vezes maior), uva (1,6 vezes maior) e pêssego (3,1 vezes 

maior) (PÉREZ-JIMÉNEZ e SAURA-CALIXTO, 2010). Dessa forma, o resultado preliminar 

indica que o guaraná em pó é uma fonte apreciável de proantocianidinas. 

 

5.1.2 Perfil de fenólicos individuais 

 

 A complexa mistura de polifenóis obtida na fração extraível foi separada, identificada e 

quantificada em HPLC-ECD e posteriormente confirmadas em HPLC-Q-TOF. A Figura 13 

apresenta o Cromatograma representativo obtido para a fração extraível: 
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Figura 13 – Cromatograma representativo dos polifenóis extraíveis do guaraná em pó 

 

 

 A Tabela 9 relaciona o tempo de retenção dos analitos e sua concentração calculada a 

partir das curvas de calibração dos padrões (vide Apêndice): 

 

Tabela 9 – Quantificação de fenólicos individuais da fração extraível do guaraná em pó 

 Fração extraível Tempo de retenção 

 mg/g guaraná em pó minutos 

Catequina 5,450 ± 0,147c 26,75 

Epicatequina 5,947 ± 0,219d 38,15 

PB1 0,013 ± 0,001a 22,00 

PB2 0,275 ± 0,003a 33,97 

EGCG 1,947 ± 0,171b 39,72 

PB1 = procianidina B1; PB2 = procianidina B2; ECGC = epigalocatequina galato. a,b,c,d = letras diferentes na 

mesma coluna indicam diferença estatística significativa (p < 0,05) 

 

 Somados, os polifenóis identificados – que não correspondem ao total de polifenóis 

presentes na fração, mas sim a parcela identificável – correspondem a cerca de 1,4% do peso 

total da amostra de guaraná em pó. A comparação dos valores obtidos com os valores reportados 

recentemente na literatura (Tabela 2) revela que os teores de catequina e epicatequina estão 

dentro do esperado para a amostra. As procianidinas, por sua vez, demonstram variabilidade 
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maior devido a sua susceptibilidade a condições ambientais (da Silva et al., 2017; Machado et 

al., 2018). 

 A presença de EGCG é inesperada, uma vez que não é comumente identificada em 

amostras de guaraná em pó. EGCG é um dos componentes majoritários de chás, como chá verde 

e chá preto, e sua formação está ligada ao processo de fermentação ao qual as folhas de chá são 

submetidas (JAGANATH e CROZIER, 2009). O processo de beneficiamento do guaraná 

também envolve uma etapa de fermentação antes da retirada da casca e despolpamento, o que 

pode influenciar na formação de EGCG ou outros produtos esterificados não identificados. 

 Subsequentemente, a amostra foi submetida a espectrometria de massas para 

confirmação da identidade dos compostos. A Tabela 10 relaciona os picos principais e suas 

respectivas identidades: 

 

Tabela 10 – Identificação de fenólicos individuais na fração extraível do guaraná em pó 

Tempo de 

retenção 

[M-H]- 

calculado 

[M-H]- 

obtido 

Composição 

elementar 
Erro 

Possível 

identidade 

minutos    ppm  

2,2 341,1080 341,1099 C12H21O11 5,6 Sacarose 

12,9 289,0710 289,0716 C15H13O6 2,1 Catequina 

14,5 577,1353 577,1371 C30H25O12 3,1 Dímero tipo B 

15,6 289,0710 289,0716 C15H13O6 2,1 Epicatequina 

16,4 863,1849 863,1827 C45H30O18 2,5 Trímero tipo A 

 

 Os padrões utilizados na análise de HPLC-Q-TOF foram catequina, epicatequina e 

EGCG. Somente catequina e epicatequina foram identificados na amostra, enquanto EGCG não 

foi observada. O dímero do tipo B, levando em conta a ordem de eluição, provavelmente se 

trata da procianidina B2. A procianidina B1, já presente em níveis baixos na análise de HPLC-

ECD, não foi detectada, indicando que pode ter sofrido degradação. DA SILVA et al. (2017) 

identificaram diversos flavanóis e proantocianidinas em amostras de guaraná em pó 

provenientes de diferentes regiões do Brasil. Conforme mencionado anteriormente, não foi 

detectado a presença de EGCG nas amostras analisadas. Porém, curiosamente, o perfil de 

eluição – mesmo que as condições cromatográficas tenham sido diferentes – mostrou o trímero 

do tipo A sendo eluído logo após a epicatequina, semelhantemente ao que foi observado na 

amostra de guaraná em pó analisada neste estudo. Levando em consideração a ausência de 

EGCG em outros estudos e na análise de espectrometria de massas, é possível concluir que 

provavelmente o que foi detectado na análise de HPLC-ECD não foi EGCG, mas sim o trímero 
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do tipo A, que foi observado no HPLC-Q-TOF com perfil de eluição semelhante. A Figura 14 

representa os espectros de massas para os picos identificados. 

 

Figura 14 – Espectros de massas dos picos identificados na fração extraível do guaraná em pó 

 

 

 

 

 

De cima para baixo: sacarose, catequina, dímero tipo B, epicatequina, trímero tipo A 
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 O processo de hidrólise ácida com o qual a fração hidrolisável foi obtida se baseia na 

quebra de ligações glicosídicas de galotaninos e elagitaninos, liberando suas agliconas 

(HARTZFELD et al., 2002). Na ausência de água, a reação produz metil-galatos 

quantitativamente, mas foi observado que nas condições da reação também pode ocorrer 

condensação de ácido elágico com outros compostos presentes no hidrolisado. Além disso, 

estruturas mais complexas são mais resistentes à metanólise do que estruturas mais simples 

(LEI e HELM, 2001). No presente estudo, a ausência de água no meio reacional não foi imposta, 

uma vez que a conversão quantitativa de ácido gálico a metil-galato não era a finalidade da 

reação, sendo que no método original essa etapa é crítica para a posterior reação com iodato de 

potássio. A modificação do método já havia sido proposta por SAURA-CALIXTO et al. (2007) 

com o intuito de promover uma forma de comparar os resultados obtidos com os comumente 

reportados para a fração extraível.  

A fração HPP também foi analisada por HPLC-ECD, porém nenhum pico 

correspondente aos padrões injetados foi detectado, impossibilitando a identificação de 

fenólicos por esse método. O cromatograma representativo está apresentado na Figura 15: 

 

Figura 15 – Cromatograma representativo dos polifenóis hidrolisáveis do guaraná em 

pó 
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Dessa forma, para elucidar sua possível composição, a fração HPP foi analisada por 

HPLC-Q-TOF. A Figura 15 representa o cromatograma obtido para a fração hidrolisável em 

280 nm. Não houve detecção em 320 nm. 

 

Figura 16 – Cromatograma em 280 nm da fração hidrolisável do guaraná em pó 

 

 

 Os picos detectados com intensidade relativamente alta tiveram tempo de retenção de 2 

e 2,3 minutos. A Figura 16 representa o cromatograma de íons obtido para a fração hidrolisável: 

 

Figura 17 – Cromatograma de íons para a fração hidrolisável do guaraná em pó 

 

 

Os picos de maior intensidade exibiram espectros de massas semelhantes, indicando 

uma possível estrutura polimérica (Figura 17). No entanto, não é possível atribuir possíveis 

identidades uma vez que há indícios de que os produtos tenham sofrido algum grau de 

degradação. Não foram detectados picos para ácido gálico ([M-H]- calculado = 169,0135), 

metil-galato ([M-H]- calculado = 183,0292) ou ácido elágico ([M-H]- calculado = 300,9983). 
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Figura 18 – Espectro de massas correspondente ao pico eluído em 2,0 minutos 

 

 

 Os picos de menor intensidade foram eluídos a 16,7 e 18,3 minutos. A Figura 18 

representa os espectros de massas para ambos os picos: 

 

Figura 19 – Espectros de massas correspondentes aos picos eluídos a 16,7 (acima) e 18,3 

minutos (abaixo) 

 

 

 

 O produto eluído a 16,7 minutos exibiu pico de maior intensidade com 211,0644 m/z. 

Levando em consideração a presença de picos a 244 e 289 m/z, é possível que seja 

correspondente a um produto de degradação de catequina/epicatequina, com abertura do anel 

C e posterior degradação do anel B (fissão de quinone methide). Já o produto eluído a 18,3 

minutos exibiu um pico de maior intensidade com 167,0370 m/z. Uma possível identidade para 

esse pico seria o ácido vanílico, cuja estrutura está ilustrada na Figura 18. Porém, o erro 

calculado é muito superior ao aceitável (16 ppm). Dessa forma, a análise por LC-MS da fração 

hidrolisável foi inconclusiva – os compostos extraídos podem ter sofrido degradação durante a 

hidrólise ácida ou durante a estocagem, ou ainda existe a possibilidade de que o guaraná em pó 

não apresente quantidade apreciável de taninos hidrolisáveis como galotaninos, elagitaninos e 
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outros ácidos fenólicos e o valor obtido com a CRT é decorrente majoritariamente de outros 

compostos com capacidade redutora. De qualquer forma, seriam necessários mais experimentos 

com diferentes métodos de extração e hidrólise para elucidar o problema. 

 

5.1.3 MALDi 

 

 MALDi é uma técnica de espectroscopia de massas que é usada amplamente na análise 

de polímeros sintéticos e naturais e misturas complexas. Seus fundamentos são baseados no uso 

de laser pulsado para transferir uma enorme quantidade de energia para as moléculas-alvo de 

maneira que não consigam dissipar a energia fornecida e sejam então ionizadas e aceleradas na 

direção de um detector. O uso da matriz, um material com alta capacidade de absorção de 

energia, auxilia na transferência de energia de modo a minimizar possíveis processos de 

degradação, como vaporização e destruição de compostos, provenientes da utilização do laser. 

Em contrapartida, a utilização da matriz limita a faixa de aquisição de dados de 500 m/z para 

cima, uma vez que os sinais abaixo desse valor são saturados com artefatos provenientes da 

ionização do material. Além da matriz, também há a possibilidade de utilização de um agente 

cationizante, o qual é geralmente utilizado quando a amostra não é facilmente protonada 

(MONAGAS et al., 2010). 

 O tipo de detector utilizado com MALDi é Time of Flight (TOF), que se baseia no 

princípio de que íons mais leves atingem o detector antes de íons mais pesados se ambos 

partirem do mesmo ponto no tempo zero. A limitação mais importante associada a esse tipo de 

detecção é a de que íons mais leves saturam o detector antes da chegada dos íons mais pesados, 

o que consequentemente diminui a sensibilidade para a detecção de moléculas de maior peso 

molecular. Essa limitação também afeta a capacidade de calcular a distribuição de peso 

molecular de polímeros, uma vez que a intensidade absoluta dos picos obtidos é influenciada 

por essa perda de sensibilidade do detector. Outro parâmetro importante é o modo de aquisição, 

que pode ser linear ou refletor. O modo linear apresenta maior sensitividade para íons de alto 

peso molecular, porém possui baixa resolução, enquanto o modo refletor possui alta resolução, 

mas baixa sensitividade para íons de alto peso molecular. Dessa forma, o modo de aquisição 

deve ser escolhido de acordo com a informação a ser obtida (MONAGAS et al., 2010). 

 No caso da fração NEPA proveniente do guaraná em pó, o modo de aquisição escolhido 

foi o refletor, uma vez que o intuito foi de determinar a massa molar de maneira mais precisa, 

e sua faixa de aquisição recomendada (até 10.000 u) é apropriada para a amostra proveniente 
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de hidrólise básica, onde já se espera que tenha ocorrido algum grau de despolimerização. As 

matrizes apropriadas para a análise de proantocianidinas são os ácidos trans-3-indoleacrílico 

(t-IAA) e 2,5-dihidroxibenzóico (DHB). A matriz disponível para a análise foi a DHB, porém 

foi verificado que o espectro de massas foi obtido com mais qualidade sem a matriz, por um 

fator tanto de concentração quanto de faixa de absorção da amostra. 

 Para determinar as possíveis identidades dos picos presentes no espectro, foram 

calculadas as massas de acordo com a seguinte fórmula: 

 

[𝑀 + 𝐻]+ = ∑ 𝑀𝑚 + (152,011 × 𝐺) − [(𝐷𝑃 − 1) × 𝐿 × 1,008] 

Onde: 

Mm = massa molecular dos monômeros constituintes 

G = número de substituientes galloyl esterificados aos monômeros 

DP = grau de polimerização 

L = tipo de ligação inter-flavan, A ou B. Para A, L = 4 e para B, L = 2 

 

 A massa também pode ser calculada em função de adutos com sódio ([M+Na]+), o que 

ocorre naturalmente em amostras biológicas. Nesse caso, a massa atômica do sódio (22,99) é 

adicionada a fórmula utilizada. A Figura 19 representa os espectros de massas obtidos para a 

fração NEPA do guaraná em pó. 

  



62 

 

Figura 20 – Espectros de massas obtidos por MALDI-TOF para a fração condensada do 

guaraná em pó (200 – 1400 Da) 
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 Apesar de se conseguir notar uma periodicidade no espectro de massas, os conjuntos de 

íons se mostram largos, o que indica uma mistura de constituintes dos oligômeros, 

provavelmente decorrente do próprio processo de obtenção, que promove certa 

despolimerização e degradação, além do efeito do laser – sem o uso de matriz, espera-se que 

tenha ocorrido algum grau de modificação nas moléculas estudadas, como de-hidroxilação 

(UCAR et al., 2013). A técnica permite distinguir entre íons com diferentes graus de 

hidroxilação, substituição galloyl, grau de polimerização e tipo de ligação, mas não permite 

distinção entre estereoisômeros, como é o caso da catequina e epicatequina. Dessa forma, para 

simplificação, as estruturas químicas foram desenhadas sem a distinção estérica dos 

substituintes do anel C e a nomenclatura foi abreviada. A Figura 20 representa as possíveis 

unidades monoméricas constituintes de proantocianidinas e os tipos de ligações A e B. 

 

Figura 21 – Estrutura química dos monômeros constituintes de proantocianidinas e 

representação dos tipos de ligações A e B 

 

 

 A interpretação dos complexos espectros de massas foi realizada com auxílio da 

literatura relevante (OO et al., 2008; WEI et al., 2010; UCAR et al., 2013; ZHANG et al., 2017; 

DEMARQUE et al., 2018). Para tanto, foram levados em consideração outras estruturas que 

não as comumente referidas, além de possíveis modificações decorrentes de reações de 
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fragmentação e processos de aromatização. As Figuras 21 e 22 apresentam as principais 

estruturas e processos investigados. 

 

Figura 22 – Estruturas químicas de flavanóis mono e di-hidroxilados 

 

 

Figura 23 – Representação de reações de fragmentação e processos de aromatização 
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 Devido a limitação estrutural, flavan-3-ol e flavan-3,4-ol, além das estruturas 

aromatizadas derivadas de flavanóis, não podem estar envolvidas em ligações do tipo A, mas 

ainda podem compor estruturas oligoméricas através de ligações do tipo B. A Figura 23 

apresenta o espectro de massas na região de 200-400 Da, onde podem ser identificados os 

monômeros presentes no extrato. Como pode ser observado pelos incrementos de 16 Da, os 

picos de maior intensidade relativa podem ser atribuídos a flavan-3-ol (224,7 Da), flavan-3,4-

ol (242,8/264,8 Da), cianidina (286,8 Da) e delfinidina (302,8 Da). Um pico que pode ser 

atribuído a catequina pode ser observado, mas sua intensidade é relativamente baixa. Apesar 

dessas estruturas também ocorrerem naturalmente, é provável que o processo de hidrólise 

básica, extração e incidência do laser tenham contribuído para a extensa modificação das 

unidades monoméricas originais. 

 

Figura 24 - Espectro de massas obtidos por MALDI-TOF para a fração condensada do 

guaraná em pó (200 – 400 Da) 
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 Outra consequência decorrente da hidrólise básica e o processo de despolimerização é 

a ocorrência de hetero-oligômeros, ou seja, oligômeros compostos de unidades monoméricas 

diferentes. Pode-se esperar que as unidades terminais sejam as mais modificadas, apesar de não 

conseguir extrair esse tipo de informação dos espectros. A Figura 24 apresenta o espectro de 

massas na região de 460 - 660 Da. Nesta região, podem ser identificados dímeros, sendo que 

são observados duas séries distintas com incrementos de 16 Da, indicando a presença de hetero-

oligômeros cujos monômeros possuem diferentes graus de hidroxilação. Partindo da série que 

se inicia com o pico em 505 Da, os picos de maior intensidade podem ser atribuídos a dímeros 

compostos de trihidroxi-flavanol/afzelequina (529/522,5 Da), afzelequina/afzelequina (545 Da) 

e catequina/afzelequina (560,9 Da), e ainda pode-se observar um pico de menor intensidade 

finalizando a série com o dímero de catequina/catequina (577 Da). A segunda série de picos se 

inicia com o pico a 536,5 Da e termina com o pico a 645,6 Da, compreendendo oito dímeros. 

 

Figura 25 - Espectro de massas obtidos por MALDI-TOF para a fração condensada do 

guaraná em pó (460 – 660 Da) 
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 O mesmo pode ser observado para os trímeros, que podem ser identificados no espectro 

de massas na região de 780 – 880 Da (Figura 25). Similarmente, podem ser distinguidas duas 

séries com incrementos de 16 Da. Para a série que se inicia em 793 Da, os picos de maior 

intensidade podem ser atribuídos a trímeros de pelargonidina (809 Da) e 

pelargonidina/pelargonidina/cianidina (825 Da). Com menor intensidade, a série que se inicia 

em 815 Da compreende picos que podem ser atribuídos a afzelequina (815 Da) e catequina 

(862,9 Da). Com o aumento do número de monômeros, no entanto, aumentam-se também as 

possibilidades de posição do grupo hidróxi, tornando difícil a distinção entre unidades 

monoméricas. 

 

Figura 26 - Espectro de massas obtidos por MALDI-TOF para a fração condensada do 

guaraná em pó (780 – 880 Da) 
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 Os tetrâmeros podem ser identificados na região de 1080 a 1190 Da (Figura 26). 

Novamente, é possível fazer a distinção entre duas séries principais com incrementos de 16 Da. 

Porém, com o aumento das unidades monoméricas, não é possível afirmar a identidade de cada 

constituinte. Todavia, pode-se identificar os possíveis homo-oligômeros presentes, como o 

tetrâmero de afzelequina (1089 Da), cianidina (1142,9 Da) e catequina (1148,9 Da). 

 

Figura 27 - Espectro de massas obtidos por MALDI-TOF para a fração condensada do 

guaraná em pó (1080 – 1190 Da) 

 

 

 Por fim, com intensidade relativa baixa, os picos do espectro de massas com maior 

relação m/z foram 1407 e 1423 Da, também com uma diferença de 16 Da (Figura 27). Eles 

possivelmente correspondem a pentâmeros, mas não é possível distinguir os constituintes 

monoméricos. Supondo que sejam pentâmeros com ligações do tipo B, teriam no total 23 grupos 

hidroxilas distribuídos na estrutura oligomérica.  
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Figura 28 - Espectro de massas obtidos por MALDI-TOF para a fração condensada do 

guaraná em pó (700 – 4700 Da) 

 

 

 A técnica MALDi se mostrou útil para elucidar os componentes da mistura complexa 

da fração NEPA. É preciso levar em consideração, no entanto, que a hidrólise básica certamente 

promoveu a despolimerização das proantocianidinas originais, que foram então detectadas 

como oligômeros de menor peso molecular. Outro fator que pode ter influenciado a detecção 

de altos níveis de dímeros é a capacidade do carbocátion gerado no processo de 

despolimerização de reagir com outras estruturas presentes na solução, como outras unidades 

monoméricas, formando então uma proporção maior de dímeros (WHITE et al., 2010). Para 

elucidação das estruturas poliméricas intactas, seria necessário alterar a técnica de obtenção, 

utilizando a hidrólise enzimática ou uma combinação da hidrólise básica e enzimática. Não 

obstante, a investigação permitiu confirmar que o guaraná em pó possui níveis apreciáveis de 

polifenóis não-extraíveis da classe das proantocianidinas, o que pode então ser investigado a 
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respeito de aplicações a saúde humana. A Tabela 11 sumariza alguns picos observados e suas 

possíveis identidades. 

 

Tabela 11 – Possíveis identidades de picos obtidos por MALDi-TOF da fração NEPA do 

guaraná em pó 

 [M+H]+ [M+H]+ Erro 
Possível identidade 

 calculado obtido % 

Monômeros 242,094 242,822 -0,30 Leucoantocianidina 

 287,055 286,836 0,08 Cianidina 

 290,079 289,629 0,16 Catequina 

 303,050 302,831 0,07 Delfinidina 

Dímeros 544,136 545,013 -0,16 Dímero tipo A de afzelequina 

 560,131 560,993 -0,15 Dímero tipo A de afzelequina/catequina 

 576,126 576,969 -0,15 Dímero tipo A de catequina 

Trímeros 809,148 809,067 0,01 Trímero tipo B de pelargonidina 

 814,188 815,082 -0,11 Trímero tipo A de afzelequina 

 825,143 825,040 0,01 
Trímero tipo B de 

pelargonidina/pelargonidina/cianidina 

 862,173 862,995 -0,10 Trímero tipo A de catequina 

Tetrâmeros 1090,288 1089,061 0,11 Tetrâmero tipo B de afzelequina 

 1142,172 1142,983 -0,07 Tetrâmero tipo B de cianidina 

 1148,22 1148,998 -0,07 Tetrâmero tipo A de catequina 
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5.2 TESTE ENZIMÁTICO 

 

5.2.1 Determinação de IC50 

 

 As maiores fontes alimentares de glicose são o amido e dissacarídeos. Todavia, para que 

a glicose seja absorvida e atinja os tecidos-alvo, as fontes alimentares devem primeiro ser 

quebradas em seus monossacarídeos constituintes. Em um organismo saudável, a glicose é 

absorvida através da parede intestinal e entra na corrente sanguínea, atingindo altos níveis de 

concentração. O aumento na concentração de glicose no sangue sinaliza a liberação de insulina, 

a qual então facilita a absorção da glicose pelos tecidos. Dessa forma, os níveis de glicose são 

normalizados rapidamente após a ingestão de alimentos. Quando existe uma disfunção nesse 

metabolismo, no entanto, os níveis de glicose no sangue são permanentemente aumentados, 

mesmo em jejum, e é justamente esse desarranjo que está associado a doenças crônicas como 

diabetes tipo 2 (WILLIAMSON, 2013). De acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(WHO, 2016), 422 milhões de adultos tem diabetes no mundo e a tendência é de contínua 

ascendência, principalmente devido ao aumento de incidência de diabetes tipo 2 (DT2).  

Uma das possibilidades de gerenciar a doença é através de inibidores de enzimas 

relacionadas a digestão de carboidratos, como α-amilase e α-glicosidase. O maior exemplo 

dessa aplicação é o desenvolvimento do medicamento conhecido como acarbose, que não é 

absorvido durante seu percurso no trato gastrointestinal e, uma vez em seu local de ação, inibe 

a atividade de enzimas do tipo α-glicosidase. É nesse mesmo sentido que o efeito de polifenóis 

da dieta sobre o DT2 é atribuído – compostos fenólicos não absorvidos se acumulam no cólon, 

onde podem atuar na digestão e absorção de carboidratos (WILLIAMSON, 2013). 

Considerando o fato de que, conforme discutido anteriormente, a fração não-extraível de 

polifenóis é a que de fato chega intacta no cólon, a fração EPP e NEPA foram testadas e 

comparadas quanto a sua capacidade de inibir α-glicosidase. As curvas de dose-resposta foram 

ajustadas através de regressão não-linear e o valor de IC50, isto é, a concentração do inibidor na 

qual a atividade da enzima é inibida 50%, foi obtido através da equação. As Figuras 28 e 29 

apresentam os resultados obtidos para EPP e NEPA. 
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Figura 29 – Curva dose-resposta da atividade inibitória da fração EPP 

 

 

Figura 30 – Curva dose-resposta da atividade inibitória da fração NEPA 
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 A dose necessária para inibir a atividade da enzima em 50% foi aproximadamente 6 

vezes menor para a fração NEPA em comparação a fração EPP. É importante destacar, no 

entanto, que os valores de CRT foram utilizados para normalizar a concentração de fenólicos 

nas duas frações de maneira a torna-las comparáveis, o que agrega um erro ao resultado devido 

as limitações da própria estimativa. YANG e KONG (2014) avaliaram a atividade de inibição 

de α-glicosidase de chás verde, preto e oolong, com resultados de IC50 de 2,82, 2,25 e 1,38 

µg/mL, respectivamente. Similarmente, GAO et al. (2013) estudaram o efeito de chá verde na 

inibição da enzima, com valores de 10,019 µg/mL. Dessa forma, o valor obtido para a fração 

EPP está condizente com o encontrado para outras fontes de polifenóis, como chá verde. 

 ADEFEGHA e OBOH (2012) compararam o efeito de polifenóis livres e não-extraíveis 

de cravo-da-índia na inibição de α-glicosidase e α-amilase. Apesar da fração livre ter tido maior 

atividade inibitória em relação a α-amilase, o inverso foi verificado para a α-glicosidase. YAN 

et al. (2018) avaliaram o efeito de polifenóis extraíveis e não-extraíveis provenientes do chá 

verde e verificaram que a fração extraível teve maior atividade inibitória em comparação com 

a fração não-extraível, com uma diferença de cerca de 2,5 vezes. Os dois estudos utilizaram a 

fração hidrolisável, portanto apesar de não-extraíveis, não contém proantocianidinas, apesar de 

possivelmente conter outros compostos complexos como elagitaninos. 

LEE et al. (2007) compararam o efeito de proantocianidinas provenientes da casca de 

caqui na inibição da enzima, mas separaram a fração oligomérica da fração polimérica. Os 

resultados indicam que os oligômeros possuem maior atividade inibitória em comparação com 

os polímeros – 97,4% e 74% a 100 µg/mL, respectivamente. Dessa forma, os resultados 

sugerem que o grau de polimerização influencia na capacidade inibitória. Dos resultados 

discutidos anteriormente, a fração NEPA possui consideravelmente mais oligômeros em sua 

composição quando comparada a fração EPP, o que pode ser um fator que contribua de maneira 

expressiva nos resultados obtidos de IC50. 

 É importante ressaltar que, como todo teste in vitro, existem muitas limitações a ser 

consideradas, como o uso de enzimas não-humanas, o que pode influenciar em sua 

especificidade, o uso de substrato sintético e a ausência de outras proteínas que estariam 

presentes in vivo e que podem interagir com os polifenóis, impactando sua atividade. De todo 

modo, os resultados são promissores e úteis para impulsionar estudos mais aprofundados 

utilizando a fração não-extraível do guaraná em pó.  
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5.2.2 Determinação do modo de inibição 

 

 As enzimas compõem parte fundamental das condições para a vida – a capacidade de 

catalisar reações químicas que normalmente ocorrem de maneira extremamente lenta é vital 

para a manutenção da vida. Enzimas são proteínas altamente especializadas, com alto poder 

catalítico e grau de especificidade. Sua atividade catalítica está intimamente ligada a 

conformação da proteína, que é dependente do meio em qual ela se encontra, além de condições 

de temperatura e pH. As enzimas catalisam reações afetando sua taxa de reação e diminuindo a 

energia de ativação requerida para a ocorrência da reação. Essa capacidade tem base nas 

interações entre o sítio ativo da enzima e o substrato, que proporcionam um caminho alternativo 

e de menor energia para a reação. Dessa forma, a energia de ligação é utilizada para reduzir a 

energia de ativação uma vez que interações fracas e não-covalentes são estabelecidas entre 

enzima e substrato, formando complexos intermediários enzima-substrato (ES) e enzima-

produto (EP) (NELSON e COX, 2012). 

Com o intuito de elucidar o modo de inibição e verificar se existem diferenças 

significativas entre as frações, foram conduzidos testes de cinética de enzimas na ausência e na 

presença de inibidores, no caso EPP e NEPA. Estudos de cinética de enzimas utilizam a 

velocidade inicial (V0) para medir o efeito que a concentração de substrato, [S], exerce sobre a 

taxa de reação. Em uma reação típica, assume-se que a concentração inicial de substrato é muito 

maior que a concentração da enzima de modo que, no início da reação, a quantidade de substrato 

convertido em produto é proporcionalmente muito baixa e pode ser ignorada. Dessa forma, a 

concentração de substrato pode ser considerada constante e Vo é tratada como uma função de 

[S]. Ao se construir uma curva relacionando V0 e [S], observa-se que até certo ponto, a 

velocidade inicial cresce de maneira quase linear com o aumento de [S]. Entretanto, após esse 

ponto, o crescimento de V0 diminui até finalmente atingir um platô. Essa curva é conhecida 

como curva de saturação da enzima (NELSON e COX, 2012). A Figura 30 mostra a curva de 

saturação de α-glicosidase na ausência de inibidores. 
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Figura 31 – Curva de saturação de α-glicosidase na ausência de inibidores 

 

 

 A reação da enzima pode ser dividida em duas etapas. A primeira etapa (1) consiste na 

formação do complexo intermediário ES, uma reação rápida e reversível. Em condições nas 

quais a concentração de substrato (S) é baixa, existe maior quantidade de enzima (E) em sua 

forma livre e a taxa de reação é proporcional a [S]. Essa primeira etapa é representada pelo 

crescimento linear de V0 quando [S] é mantida relativamente baixa. 

 

𝐸 + 𝑆 ⇌  𝐸𝑆     (1) 

 

 A segunda etapa (2) é mais lenta do que a primeira, portanto é considerada o passo 

limitante da reação. Essa etapa consiste na dissociação do complexo intermediário para 

formação do produto (P). Em condições nas quais [S] é alta, a maior parte da enzima presente 

no meio reacional está em sua forma complexada. A segunda etapa é representada pelo platô 

observado na curva de saturação e a velocidade nessa etapa é considerada a velocidade máxima, 

Vmax. 

 

𝐸𝑆 ⇌ 𝐸 + 𝑃     (2) 
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 A curva de saturação pode ser expressa matematicamente pela equação de Michaelis-

Menten: 

 

𝑉0 =
𝑉𝑚𝑎𝑥 × [𝑆]

𝐾𝑚 + [𝑆]
 

 

 A constante de Michaelis, Km, é definida como a concentração de substrato na qual V0 

é igual a metade de Vmax. Km é função de diferentes constantes de velocidade, uma vez que a 

reação da enzima com o substrato pode ter vários passos. As Figuras 31 e 32 representam as 

curvas de saturação para a enzima na presença de EPP e NEPA. 

 

Figura 32 – Curva de saturação de α-glicosidase na presença de EPP 
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Figura 33 – Curva de saturação de α-glicosidase na presença de NEPA 

 

 

 Os valores de Km e Vmax foram obtidos através de regressão não-linear e são exibidos 

na Tabela 12. A presença do inibidor altera os valores de Km e Vmax obtidos para a curva de 

saturação da enzima sozinha, e é justamente pela maneira na qual essas constantes são alteradas 

que se pode determinar o modo de inibição de determinados inibidores. As constantes obtidas 

na presença de inibidor são referidas como Km aparente (Km(app)) e Vmax aparente (Vmax(app)). É 

possível observar que, para ambos os casos, Km e Vmax foram alterados de maneira similar – Km 

aumentou enquanto Vmax diminuiu. 

 

Tabela 12 – Valores de Vmax e Km obtidos pela equação de Michaelis-Menten na ausência e 

presença de inibidores 

 Km Vmax 

 mM de pNPG OD/min 

Controle 0,121 0,020 

Fração extraível 0,469 0,003 

Fração não-extraível 0,227 0,007 

Controle = meio reacional completo (enzima e substrato) em ausência do inibidor 

  



78 

 

 As enzimas podem ser inibidas reversível ou irreversivelmente. No caso da inibição 

reversível, a mais comum, existem três categorias: inibição competitiva, acompetitiva e mista. 

No caso da primeira, o inibidor compete diretamente com o substrato para se ligar ao sítio ativo 

da enzima, e como consequência o valor de Km aumenta, mas o valor de Vmax permanece o 

mesmo. Já no segundo caso, o inibidor se liga ao complexo ES, fora do sítio ativo da enzima, 

diminuindo os valores de Vmax e Km. Por fim, o inibidor misto se liga tanto a enzima quanto ao 

complexo ES, porém sempre fora do sítio ativo – nesse caso, geralmente ambos Vmax e Km são 

afetados, porém a maneira que são alterados depende dos fatores α e α’. Dessa forma, os 

resultados obtidos com as frações EPP e NEPA indicam que seu modo de inibição é misto. A 

representação esquemática da relação entre enzima, substrato e inibidor está ilustrada na Figura 

33. 

 

Figura 34 – Representação esquemática da relação enzima, substrato e inibidor no modo de 

inibição misto 

 

 

 A equação de Michaelis-Menten pode então ser reescrita da seguinte forma: 

 

𝑉0 =
𝑉𝑚𝑎𝑥 × [𝑆]

𝛼𝐾𝑚 + 𝛼′[𝑆]
 

 

 Os fatores α e α’ se relacionam com as constantes de equilíbrio KI e KI’ de acordo com 

as seguintes expressões: 

 

𝛼 = 1 +
[𝐼]

𝐾𝐼
 

 

𝛼′ = 1 +
[𝐼]

𝐾𝐼
′
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 Para determinar α, α’, KI e KI’ foi utilizado a linearização da equação de Michaelis-

Menten conhecida como Lineweaver-Burk. O processo de linearização acarreta um certo grau 

de erro na determinação, porém é comumente utilizada por ser um recurso visual útil. A 

linearização de Lineweaver-Burk é expressa de acordo com a seguinte equação: 

 

1

𝑉0
=

𝐾𝑚

𝑉𝑚𝑎𝑥
×

1

[𝑆]
+

1

𝑉𝑚𝑎𝑥
 

 

 As Figuras 34 e 35 representam a linearização das curvas de saturação da enzima na 

presença e ausência de inibidores. É possível observar que, em ambos os casos, a reta construída 

com o controle e a reta na presença de inibidor não interceptam o eixo y no mesmo ponto e nem 

possuem a mesma inclinação, confirmando visualmente as características do inibidor misto – a 

inclinação é alterada por um fator α e o ponto de intercepção é alterado por um fator α’. 

 

Figura 35 – Lineweaver-Burk plot na presença de EPP 
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Figura 36 – Lineweaver-Burk plot na presença de NEPA 

 

 

 Os valores de α e α’ foram calculados utilizando as relações a seguir: 

 

𝑉max(𝑎𝑝𝑝) =
𝑉𝑚𝑎𝑥

𝛼′
 

 

 

𝐾𝑚(𝑎𝑝𝑝) =
𝛼𝐾𝑚

𝛼′
 

 

 

 Por fim, os valores das constantes de equilíbrio foram calculados utilizando as relações 

descritas anteriormente. Os resultados estão relacionados na Tabela 13 a seguir: 

 

Tabela 13 – Valores das constantes pertinentes a cinética de inibição para EPP e NEPA 

 Km Vmax KI K'I 

K'I/KI 
Tipo de 

inibição  mM de 

pNPG 
OD/min µg/mL1 µg/mL1 

Controle 0,128 0,020 / / / / 

Fração extraível 0,489 0,003 0,403 1,735 4,30 Misto 

Fração não-extraível 0,292 0,007 0,287 0,847 2,95 Misto 

Controle = meio reacional completo (enzima e substrato) em ausência do inibidor; 1valor de concentração 

referente a concentração de inibidor 

  



81 

 

 As constantes de equilíbrio podem ser expressas como: 

 

𝐾𝐼 =
[𝐸][𝐼]

[𝐸𝐼]
 

 

 

𝐾𝐼
′ =

[𝐸𝑆][𝐼]

[𝐸𝑆𝐼]
 

 

 

 Dessa forma, constantes de equilíbrio maiores que 1 indicam que existem menos 

complexos inibidor-enzima no meio reacional, enquanto constantes menores que 1 indicam o 

oposto. De uma maneira geral, quanto menor o valor da constante de equilíbrio, maior é a força 

com a qual a ligação entre o inibidor e a enzima ocorre, e, consequentemente, menos enzima 

livre está presente em solução. Dessa forma, é possível observar que os polifenóis da fração 

NEPA se ligam a enzima mais fortemente do que os polifenóis da fração EPP. Também é 

possível observar que, para ambas as frações, pode-se atribuir a maior parte de seu efeito 

inibitório a formação de complexo enzima-inibidor, uma vez que os valores de KI são menores 

em comparação com os valores de KI’, sendo que essa relação é mais pronunciada para a fração 

EPP. 

 A capacidade inibitória de polifenóis está correlacionada a sua estrutura. SUN et al. 

(2016) investigaram o efeito de componentes isolados do chá verde na inibição de α-amilase e 

concluíram que as estruturas que apresentaram maior capacidade inibitória tinham ácido gálico 

esterificado em sua estrutura, como epigalocatequina galato. Eles também verificaram que 

catequina e epicatequina exerceram inibição muito baixa. A ausência de estruturas esterificadas 

com ácido gálico pode ser um fator contribuinte para a inibição relativamente baixa da fração 

EPP, embora sua capacidade não seja de maneira alguma insignificante. HSU et al. (2018) 

verificaram a capacidade de proantocianidinas de folhas de Chamaelcyparis obtusa, uma árvore 

nativa do Japão, de inibir α-glicosidase. Interessantemente, eles observaram uma relação 

positiva entre a proporção de dímeros e a proporção de afzelequina em unidades terminais e a 

capacidade de inibição da fração. Conforme discutido anteriormente, a fração NEPA possui 

grande quantidade de dímeros e afzelequina, o que pode ser um fator contribuinte para sua alta 

capacidade inibitória. A própria variabilidade de graus de hidroxilação pode ter tido influência 

na interação da proteína com o polifenol, proporcionando diferentes pontos e maneiras de 

ligação. 

 De uma maneira geral, a interação de proteínas e polifenóis está relacionada com o 

tamanho dos polifenóis – quanto maior e mais complexo o polifenol, mais efetivamente ele 

interage com a proteína (BARRETT et al., 2018). Embora tenha sido verificada a presença de 
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oligômeros na fração EPP (dímeros e trímero), proporcionalmente a fração NEPA possui maior 

quantidade de oligômeros, além de oligômeros maiores e mais complexos, o que é outro fator 

que compõe a diferença observada na capacidade de inibição das duas frações. Dessa forma, o 

guaraná em pó não só pode ser considerado fonte de proantocianidinas, como essa fração de 

polifenóis não-extraíveis possui grande potencial para aplicações na saúde humana, como 

controle de glicemia pós-prandial e DT2. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 Retornando à hipótese central de que o guaraná é fonte de polifenóis não-extraíveis, 

principalmente os da classe das proantocianidinas, é possível concluir que a hipótese foi 

confirmada. O guaraná em pó, de fato, possui proantocianidinas em sua composição que em 

grande parte permanecem no resíduo após a extração convencional. A técnica MALDi-TOF se 

mostrou uma ferramenta poderosa para a elucidação da mistura complexa da fração não-

extraível. A hidrólise básica, apesar de útil e relativamente simples, compromete a integridade 

estrutural das proantocianidinas, portanto estudos futuros que visem obter a fração não-

extraível de maneira íntegra devem procurar utilizar outros métodos, como a hidrólise 

enzimática. 

 Quanto aos polifenóis hidrolisáveis, sua análise foi inconclusiva. Todavia, 

considerando-se também que não foram detectados os maiores componentes dessa fração, ácido 

gálico e elágico, em nenhuma outra fração, nem a presença de ácido gálico esterificado a outros 

polifenóis, a presença de níveis significativos de polifenóis hidrolisáveis no guaraná em pó é 

improvável. 

 Apesar da fração condensada do guaraná em pó corresponder a apenas cerca de 7% do 

total de compostos fenólicos, a avaliação enzimática demonstrou que seus componentes são 

altamente efetivos na inibição de α-glicosidase, o que pode ter implicações para a saúde 

humana, principalmente para distúrbios relacionados ao metabolismo de carboidratos, como 

diabetes tipo 2. 

 Por fim, estudos futuros devem se aprofundar no mecanismo e efeitos da fração não-

extraível do guaraná em pó, bem como otimizar os processos de obtenção e extração dessa 

fração. O guaraná, produto tipicamente brasileiro, já se mostrava com grande potencial e 

versatilidade para estudos relacionados a saúde e seus polifenóis não-extraíveis agora se 

apresentam como uma nova faceta pronta para ser explorada. 
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APÊNDICE 

 

1. Curva de calibração do método de determinação da Capacidade Redutora Total 

 

 

 

Equação da reta: 

 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎 = 0,0368 × 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 + 0,0109     𝑅2 = 1,00 
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2. Curva de calibração da quantificação de taninos condensados 

 

 

 

Equação da reta: 

 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎 = 0,0251 × 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 − 0,0564     𝑅2 = 0,97 
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3. Curvas de calibração dos padrões utilizados na quantificação de fenólicos individuais 
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 Equação da reta, limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ) para os padrões 

utilizados: 

 

Composto Equação da reta R2 LD (µC) LQ (µC) 

Catequina y = 2,84x + 23,13 0,99 9,67 29,31 

Epicatequina y = 2,68x + 18,56 0,99 6,85 20,76 

Epigalocatequina 

galato 
y = 2,86x – 8,23 0,99 4,29 13,00 

Proantocianidina B1 y = 35,11x + 30,77 0,99 0,86 2,61 

Proantocianidina B2 y = 19,96x + 1,75 0,99 0,67 2,04 

 

 Os limites de detecção (1) e quantificação (2) foram calculados com base nas seguintes 

relações (RIBANI, 2004): 

 

𝐿𝐷 = 3,3 ×
𝑠

𝑆
     (1) 

𝐿𝑄 = 10 ×
𝑠

𝑆
     (2) 

Onde: 

𝑠 = [
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑚 𝑜𝑓 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝑠

(𝑛 − 2)
]

1
2
 

S = inclinação da reta 
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4. Cromatograma representativo dos padrões injetados no HPLC-ECD 
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5. Espectro de massas para os padrões utilizados na identificação de fenólicos 

individuais 

 

Catequina: 

[M-H]- calculado = 289,070665 

[M-H]- obtido = 289,0705 

 

 

Epicatequina: 

[M-H]- calculado = 289,070665 

[M-H]- obtido = 289,0700 

 

 

Epigalocatequina galato: 

[M-H]- calculado = 457,076538 

[M-H]- obtido = 457,0771 
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