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RESUMO 

 

ANTUNES PB. Análise comparativa das frações polpa, casca, semente e pó comercial do 

guaraná (Paullinia cupana): caracterização química e atividade antioxidante in vitro 

[dissertação de mestrado]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública/ Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade/ Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São 

Paulo; 2011.  

 

O oxigênio, em determinadas condições, pode promover efeitos prejudiciais à saúde, pois 

pode produzir moléculas reativas e radicais livres. Como mecanismo de proteção, os 

organismos desenvolveram sistemas defensivos que, quando em desequilíbrio, podem 

desencadear o estresse oxidativo. Estudos têm indicado que antioxidantes naturais presentes 

em alguns alimentos são capazes de auxiliar na contenção deste processo. Os compostos 

fenólicos, presentes em várias plantas, têm despertado a atenção dos pesquisadores devido à 

atividade antioxidante. O guaraná (Paullinia cupana), planta originária da Amazônia, contém 

altas concentrações de substâncias bioativas. No entanto, a literatura científica ainda é escassa 

em relação à semente e praticamente inexistente em relação à casca e polpa no que diz 

respeito à caracterização química do guaraná, bem como sua atividade antioxidante. Desta 

forma, o presente projeto pretendeu determinar as principais substâncias bioativas e a 

atividade antioxidante nestas três frações do guaraná e do guaraná processado, visando 

ampliar o conhecimento acerca deste alimento e verificar possível utilização de partes hoje 

descartadas. Inicialmente, foi otimizado um método de extração de compostos fenólicos do 

guaraná em pó empregando-se diferentes etapas, incluindo solventes e suas concentrações, 

método de homogeneização, tempo e número de extrações, e os resultados baseados no teor 

de compostos fenólicos totais. O teor de CF totais foi analisado utilizando o reagente Folin-

Ciocalteu. Em seguida, foi desenvolvido um delineamento composto central rotacional 

(DCCR), utilizando 2 variáveis independentes (2² = 4 ensaios + 4 pontos axiais + 3 pontos 

centrais, totalizando 11 ensaios), sendo cada variável avaliada em 5 níveis diferentes. Neste 

caso, além do teor de CF totais, avaliou-se também o teor de proantocianidinas (PA) totais por 

hidrólise ácida (butanol-HCl). Após esta padronização, as amostras foram submetidas à 

análise de composição centesimal, quantificação dos compostos fenólicos e proantocianidinas 

totais (extraíveis e não extraíveis), carotenóides totais por método espectrofotométrico, 

avaliação do perfil dos principais fenólicos e metilxantinas por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência e fitosteróis por Cromatografia Gasosa, e análise da atividade antioxidante in vitro 



pelos métodos de Teste da capacidade de absorbância de oxigênio radical (ORAC) e Ensaio 

radical 1,1-difenil-2-2picrilhidrazil (DPPH). O método de extração mais eficiente foi o que 

consistiu em: agitação magnética por 1 h com metanol 30%, centrifugação, re-extrações com 

metanol 30% seguidas de pelo menos uma etapa de extração com acetona 70%, perfazendo 

um total de 4 extrações da mesma amostra. O modelo de extração de CF totais apresentou 

regressão não significativa. O modelo de extração de PA totais apresentou regressão 

significativa e R
2
 de 96%, indicando que para atingir uma extração acima de 80% de PA totais 

a porcentagem de água deve ser inferior a 20% e a proporção dos solventes acetona/metanol 

não interferiu na extração desses compostos. As frações polpa, casca e semente do guaraná e o 

guaraná em pó comercial apresentaram, em média, 2, 14, 51 e 129 mg EAG/ g amostra e 0, 3, 

2 e 4 mg EAG/ g de amostra de fenólicos extraíveis e não extraíveis, respectivamente. Os 

teores de proantocianidinas extraíveis e não extraíveis das frações foram 6, 15, 28 e 46 mg de 

PA em EqCI/ g de amostra e 0, 3, 2 e 4 mg de PA em EqCI/ g de amostra, respectivamente. 

Os compostos bioativos encontrados nas amostras foram catequina, epicatequina, PA B1, PA 

B2, cafeína e teobromina nas seguintes concentrações: 30,05; 20,23; 3,72; 3,37; 39,82 e 0,14 

mg/g de pó comercial, respectivamente; 6,63; 0,26; 0,17; 0,06; 35,63 e 0,25 mg/g de semente, 

respectivamente; e 0,07; 0,01; 0,03; 0,03; 0,02 e 1,17 mg/g de casca, respectivamente. Não 

foram encontrados CF na polpa. A casca apresentou maior conteúdo de teobromina e 

nenhuma das amostras apresentou teofilina. Os carotenóides só foram encontrados na casca 

(34 µg/g). Os fitosteróis encontrados nas amostras foram o brassicasterol, campesterol, 

stigmasterol e β-sitosterol nas seguintes concentrações: 0; 8,01; 6,45 e 40,45 µg/ g de polpa, 

respectivamente; 225,79; 1110,34; 126,41 e 830,49 µg/g de casca, 4,19; 7,94; 9,86 e 98,59 

µg/ g de semente; e 5,85; 23,90; 11,92 e 151,33 µg/g de pó comercial, respectivamente. A 

atividade antioxidante dos extratos de fenólicos extraíveis pelo método ORAC foi de 258, 

1007, 948 e 2693 µM ET/g de polpa, casca, semente e pó, respectivamente. Por DPPH foi 

possível avaliar a fração extraível e a não extraível das amostras, sendo necessários 119, 67 e 

24 g de casca, semente e pó de guaraná para inibir 1g de DPPH, e 475, 347 e 249 g de casca, 

semente e pó de guaraná para inibir 1g de DPPH, respectivamente.  Os resultados obtidos 

sugerem que o guaraná é uma boa fonte de compostos bioativos, oferendo possível atividade 

antioxidante in vitro. 

 

Descritores: Guaraná (Paullinia cupana). Atividade antioxidante. Compostos fenólicos. 

Extração. Substâncias bioativas. 



ABSTRACT 

 

ANTUNES PB. Comparative analysis of the fractions pulp, peel, seed and commercial 

powder of guarana (Paullinia cupana): chemical characterization and in vitro antioxidant 

activity [MSc Dissertation]. São Paulo (BR): Faculdade de Saúde Pública/ Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade/ Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 

Universidade de São Paulo; 2011. 

 

The oxygen, in certain circumstances, can promote adverse health effects due to its capacity 

to produce reactive molecules and free radicals. As a protective mechanism, organisms have 

developed defensive systems that, when unbalanced, can initiate oxidative stress. Studies have 

shown that natural antioxidants present in some foods are capable of assisting in the 

contention of this process. Phenolic compounds present in various plants, have attracted 

researchers attention due to their antioxidant activity. Guarana (Paullinia cupana), an 

Amazon plant, contains high concentrations of bioactive substances. However, the scientific 

literature is scarce in relation to guarana seed and practically nonexistent in relation to peel 

and pulp regarding chemical characterization, as well as their antioxidant activity. Thus, this 

project aimed to determine the main bioactive compounds and antioxidant activity in these 

three fractions of guarana and guarana processed in order to enhance our understanding of this 

food and verify the possible use of the by-product generated from the guarana powder 

production. Initially, was optimized a method of phenolic compounds extraction of guarana 

powder using different steps, including solvents and their concentration, homogenization 

method, time and number of extractions, and the results based on content of total phenolic 

compounds. The total CF content was analyzed using Folin-Ciocalteu reagent. Then, a central 

composite rotational design (DCCR) was developed using two independent variables (2² = 4 + 

4 trials axial points + 3 center points, totalizing 11 trials), being each variable evaluated at 5 

different levels. In this case, besides the total of CF content, was also evaluated the content of 

total proanthocyanidins (PA) by acid hydrolysis (HCl-butanol). After this standardization, 

samples were submitted to analysis of chemical composition, quantification of total phenolics 

and proanthocyanidins (extractable and non extractable), total carotenoid content by 

spectrophotometric method, evaluation of major phenolic profile and methyxanthines by High 

Performance Liquid Chromatography and phytosterols by Gas Chromatography, and analysis 

of in vitro antioxidant activity by the methods of the ability of oxygen radical absorbance test 

(ORAC) and radical 1,1-diphenyl-2-2picrilhidrazil (DPPH). The most efficient extraction 



method was consisting of: magnetic stirring for 1 hour with 30% methanol, centrifugation, re-

extracted with methanol 30% followed by at least one extraction step with acetone 70%, 

making a total of 4 extractions. The extraction model of total CF showed no significant 

regression. The extraction model of total PA showed significant regression and R
2
 of 96%, 

indicating that to achieve an extraction above 80% of total PA the percentage of water should 

be less than 20% and the proportion of acetone/methanol did not interfere in the extraction 

these compounds. The fractions pulp, peel and seeds of guarana and commercial guarana 

powder showed, on average, 2, 14, 51 and 129 mg EAG/g sample, 0, 3, 2 and 4 mg EAG/g 

sample extractable and non extractable phenolics, respectively. The fractions contents of 

extracted and non-extractable proanthocyanidins were 6, 15, 28 and 46 mg of PA in EqCI/g 

sample and 0, 3, 2 and 4 mg of PA in EqCI/g sample, respectively. The bioactive compounds 

found in the samples were catechin, epicatechin, PA B1, PA B2, caffeine and theobromine in 

the following concentrations: 30.05, 20.23, 3.72, 3.37, 39.82 and 0.14 mg/g commercial 

powder, respectively, 6.63, 0.26, 0.17, 0.06, 35.63 and 0.25 mg/g seed, respectively, and 0.07, 

0.01, 0.03; 0.03, 0.02 and 1.17 mg/g of peel, respectively. These CF were not found in the 

pulp. The peel had a higher content of theobromine and none of the samples showed 

theophylline. Carotenoids were found only in the peel (34 µg/g). The phytosterols found in 

the samples were brassicasterol, campesterol, stigmasterol and β-sitosterol in the following 

concentrations: 0, 8.01, 6.45 and 40.45 mg/g pulp, respectively, 225.79, 1110.34, 126.41 and 

830.49 mg/g of peel, 4.19, 7.94, 9.86 and 98.59 mg/g of seed, and 5.85, 23.90, 11.92 and 

151.33 mg/g of commercial powder, respectively. The antioxidant activity of extractable 

samples by the ORAC method was 258, 1007, 2693 and 948 mM ET/ g pulp, peel, seed and 

powder, respectively. For DPPH was possible to evaluate the extractable and non extractable 

fraction of the samples, which required 119, 67 and 24 g of peel, seed and guarana powder to 

inhibit 1g of DPPH  and 475, 347 and 249 g of peel, seed and powder 1g guarana to inhibit 

DPPH, respectively. The results suggest that guarana is a good source of bioactive 

compounds, offering possible in vitro antioxidant activity. 

 

 

Keywords: Guarana (Paullinia cupana). Antioxidant activity. Phenolic compounds. 

Extraction. Bioactive compounds. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

Nas últimas décadas, a urbanização, a industrialização e a globalização exerceram 

grande influência sobre o estilo de vida e dieta da população brasileira, caracterizada pelo 

aumento do consumo de alimentos com altos teores de carboidratos simples, sal e/ou lipídios, 

associado ao baixo consumo de frutas, verduras e legumes (Mondini & Monteiro, 1994; 

Monteiro et al., 2000; Carvalho et al., 2006). Em paralelo, as doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) passaram a liderar as causas de óbito a nível mundial. Em 2001, o 

grupo das DCNT respondia por cerca de 46% das doenças e 60% da mortalidade ocorrida em 

todo o mundo (WHO, 2003). De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2003), 

estima-se que haja um aumento de 57% da ocorrência dessas doenças até o ano de 2020. 

Diante do exposto acima, a mudança nos hábitos alimentares, chamada de transição 

nutricional (Lajolo, 2002), foi associada diretamente à transição epidemiológica registrada 

recentemente (WHO, 2003). Sendo assim, pesquisadores passaram a investir seus esforços em 

investigar a importância da alimentação na manutenção da saúde e diminuição do risco de 

doenças. 

Os inúmeros estudos epidemiológicos desenvolvidos confirmam a relação entre dietas 

ricas em frutas, verduras e legumes e a redução da incidência de doenças cardiovasculares, 

cânceres e outras DCNT (Margetts & Buttriss, 2003; WHO, 2003; Lock et al., 2005). Além 

dos nutrientes, os alimentos de origem vegetal apresentam compostos bioativos, constituintes 

extra-nutricionais que ocorrem tipicamente em pequenas quantidades nos alimentos, que 

exercem efeito benéfico aos organismos por possuírem potente capacidade antioxidante 

(Crozier et al., 2006; Lima, 2008; Machado & Simões, 2008). Basicamente, classificam-se 

como antioxidantes compostos que retardam ou impedem a oxidação de macromoléculas ou 

estruturas celulares, protegendo os sistemas biológicos dos efeitos prejudiciais desses 

processos (Shahidi & Naczk, 2004). Antioxidantes sintéticos também podem estar presentes 

em alimentos industrializados quando adicionados intencionalmente. Entretanto, estes 

possuem apenas o objetivo de evitar sua deterioração e manter seu valor nutricional, evitando 

a oxidação lipídica, e não de proporcionar benefícios à saúde (Shahidi & Naczk, 2004).  

 Com a emersão de estudos científicos acerca das propriedades benéficas dos vegetais e 

o apelo dos profissionais da saúde e da mídia pelo estímulo à alimentação saudável, registrou-

se, recentemente, uma crescente procura por parte do consumidor por alimentos seguros e 
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saudáveis. A preocupação com a saúde, bem como o envelhecimento com qualidade de vida, 

favorece o crescimento de aproximadamente 10% ao ano do mercado de alimentos com 

alegação de funcionalidade, tornando-se um campo fértil para pesquisas e oportunidades 

comerciais (Gouveia, 2006). Assim, a importância da pesquisa acerca de antioxidantes 

naturais tem crescido substancialmente nos últimos anos, considerando-se o aumento 

constante da produção de alimentos industrializados visando atender às necessidades da 

população moderna (Gouveia, 2006; Roesler et al., 2007). 

Décadas atrás, o guaraná, amplamente conhecido e utilizado pela população indígena 

(Herman, 1982), passou a ser visto como uma nova bebida fonte de compostos com atividade 

antioxidante, como o chá e o café (Hernman, 1982), alimentos com conhecidas propriedades 

funcionais (Souza, 2009; Vicente, 2009). Pesquisas recentes apontam que o guaraná 

(Paullinia cupana), conhecido pelo seu alto teor de cafeína (responsável por proporcionar o 

estímulo ao sistema nervoso central), possui em sua composição compostos com possível 

atividade antioxidante e antimicrobiana in vitro (Carlson & Thompson, 1998; Basile et al., 

2005; Majhenic et al., 2007; Ushirobira et al., 2007). 

Basile et al. (2005) e Majhenic et al. (2007) avaliaram a capacidade antioxidante de 

extratos de semente de guaraná e encontraram considerável atividade antioxidante, bem como 

alto teor de compostos fenólicos totais. Ushirobira et al. (2007) observaram atividade 

antibacteriana e identificaram alguns compostos bioativos (cafeína, catequina, epicatequina e 

procianidinas) em extratos da semente de guaraná. Entretanto, ainda são poucas as 

informações relativas às propriedades antioxidantes do guaraná quando comparadas ao 

elevado número de trabalhos publicados envolvendo outras bebidas estimulantes, como os 

próprios chá e café, citados acima. A tal fato associa-se também a ausência de estudos acerca 

do guaraná in natura, principalmente das frações casca e polpa.  

Em suma, embora existam estudos relacionados ao efeito estimulante e energético do 

guaraná (Paullinia cupana), a literatura científica ainda encontra-se escassa em relação a 

pesquisas voltadas à sua atividade antioxidante e substâncias bioativas, principalmente no que 

tange o guaraná in natura.  A identificação dos compostos bioativos presentes no guaraná 

poderão esclarecer sua contribuição para a atividade antioxidante in vitro.  
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OBJETIVOS 

 

 

Determinar as principais substâncias bioativas das frações casca, polpa e semente do 

guaraná (Paullinia cupana) e do pó comercial, bem como sua atividade antioxidante in vitro. 

 Os objetivos específicos foram: 

a) Determinar a composição centesimal das frações casca, polpa e semente do 

guaraná, bem como do guaraná em pó comercial; 

b) Otimizar um método de extração de compostos fenólicos do guaraná; 

c) Determinar o teor de compostos fenólicos totais (extraíveis e não-extraíveis); 

d) Determinar o teor de proantocianidinas totais (extraíveis e não-extraíveis); 

e) Quantificar os principais compostos fenólicos; 

f) Quantificar as metilxantinas; 

g) Determinar o teor de carotenóides totais; 

h) Quantificar os principais fitoesteróis; 

i) Avaliar a capacidade antioxidante total das amostras utilizando testes in vitro;  

              

Este trabalho foi dividido em capítulos, sendo que o capítulo 1 contempla a revisão de 

literatura, reunindo os trabalhos mais recentes e relevantes acerca de compostos bioativos e 

guaraná. O capítulo 2 aborda a otimização do processo de extração de compostos fenólicos 

do guaraná e o capítulo 3 apresenta a caracterização química e atividade antioxidante in vitro 

do guaraná em pó, bem como da semente, polpa e casca do fruto in natura.  
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CAPÍTULO 1 – REVISÃO DE LITERATURA 

GUARANÁ (Paullinia cupana): CAPACIDADE ANTIOXIDANTE E INFLUÊNCIA NA 

PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

 

1.1. Alimentação x Saúde Pública 

 

 

 A alimentação é tida como fator determinante para a promoção e manutenção da 

saúde. Registros epidemiológicos apontam associação inversamente proporcional entre a 

ingestão de alimentos de origem vegetal, como frutas, verduras e legumes, e o risco de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares e certos tipos de câncer (WHO, 2003; Lock et 

al., 2005). Tal fato revela a necessidade de adoção de medidas preventivas como promoção de 

práticas alimentares saudáveis concomitantemente à prática de atividade física (WHO, 2003). 

 A obesidade mantém-se no pico da curva epidêmica com mínimos sinais de alteração 

(Brownell & Horgen, 2003). Existe uma série de fatores favoráveis ao desencadeamento das 

doenças crônicas como a redução de caminhadas e exercícios físicos decorrentes da 

urbanização, produção de maiores porções de lanches e refeições não permitindo ao 

consumidor a escolha por uma quantidade menor, produção e consumo cada vez maior de 

alimentos com altos teores de açúcares e gorduras, comercialização desses alimentos com alta 

densidade calórica com menor preço, maior disponibilidade e de elevada praticidade de 

consumo, propagandas apelativas para crianças, entre outros (Brownell & Horgen, 2003). 

Como estratégia para inverter essa situação, as autoridades, baseadas em pesquisas 

epidemiológicas, estão continuamente providenciando recomendações para que as pessoas 

aumentem o consumo de frutas, verduras e legumes como medida preventiva para reduzir os 

riscos de diversas doenças crônicas. Surge então um novo conceito para os alimentos 

promotores da saúde, os chamados alimentos funcionais, cuja principal característica é possuir 

em sua composição compostos não nutrientes que protegem os indivíduos contra as agressões 

genéticas e do meio ambiente (Angelis, 2001). 
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1.2. Radicais livres e estresse oxidativo 

 

 

Contraditoriamente, o oxigênio, integrante essencial da cadeia respiratória, em 

determinadas circunstâncias pode ocasionar efeitos prejudiciais à saúde, pois é o principal 

produtor de radicais livres (Leite & Sarni, 2003). O termo radical livre refere-se a espécies 

altamente reativas que contêm número ímpar de elétrons em sua última camada eletrônica. A 

presença de elétrons desemparelhados é responsável por aumentar a sua reatividade química 

por tenderem a emparelhar este elétron com outro presente em molécula próxima, 

comportando-se como agentes oxidantes (Halliwell, 1992).  

Para se proteger da produção contínua de radicais livres durante os processos 

metabólicos, os organismos desenvolveram mecanismos de defesa antioxidante que visam 

regular a geração destas espécies, neutralizá-las após sua produção para limitar os níveis 

intracelulares e minimizar a ocorrência de danos (Sies, 1993; Sies, 2000). Sob condições em 

que a formação de radicais livres é superior à ação do sistema protetor, há um desequilíbrio 

entre a formação e a remoção destas espécies reativas no organismo, caracterizando o estresse 

oxidativo, freqüentemente acompanhado por danos e morte celular (Sies, 2000). Desta forma, 

o somatório das reações oxidativas pode levar a diversos danos celulares, desencadeando 

alterações progressivas em proteínas, lipídios, açúcares e DNA, reduzindo a capacidade funcional 

e aumentando os riscos de doenças (Berr, 1998; Finkel & Holbrook, 2000). 

 

 

1.3. Substâncias com atividade antioxidante 

 

 

 No ambiente natural, as plantas precisam lidar com uma série de fatores desfavoráveis 

ao seu desenvolvimento, como condições climáticas e patógenos. Portanto, como estratégia 

para sua defesa, estas possuem a habilidade de sintetizar substâncias com características 

antioxidantes (Iriti & Faoro, 2006). Estas são metabólitos secundários das plantas capazes de 

prevenir e neutralizar a formação de radicais livres em função de suas propriedades redutoras 

e estrutura química, agindo também na quelação de metais de transição, características 

responsáveis por inibir ou reduzir as lesões causadas pelos radicais livres nas células (Araújo, 

1995; Hudson, 1990).  
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Muitas plantas vêm sendo estudadas como potenciais fontes de antioxidantes naturais 

para a indústria alimentícia. Vários compostos como os polifenóis têm sido utilizados como 

protetores da oxidação lipídica, sendo que mais de 8000 compostos fenólicos já foram 

detectados em plantas (Steinberg, 1992; Valenzuela et al., 1992; Gordon, 1996; Hargeman et 

al., 1998; Dreosti, 2000).  

Os compostos fenólicos estão incluídos no grupo dos fitoquímicos alimentares. Sua 

estrutura contém pelo menos um anel aromático, ao qual está ligada uma ou mais hidroxilas. 

Possuem atividades farmacológicas, desenvolvendo importante papel na proteção contra 

diversas doenças, visto que inibem a oxidação lipídica, proliferação de microorganismos, 

além de serem responsáveis pela cor, adstringência e aroma em vários alimentos (Valenzuela 

et al., 1992; Gordon, 1996; Peleg et al., 1998; Moraes-de-Souza, 2007). Dependendo de sua 

estrutura, estão divididos em vários grupos. Os flavonóides (Figura 1.1) são caracterizados 

pela presença na estrutura química de dois anéis aromáticos unidos por um heterociclo 

oxigenado (flavanóis, flavonóis, flavonas, flavanonas, antocianidinas e isoflavonóides). Já os 

ácidos fenólicos contêm um anel aromático com pelo menos um grupo hidroxila e diferentes 

grupos funcionais (aldeídos, alcoóis e ácidos carboxílicos) que podem formar ésteres com 

ácidos orgânicos ou unirem-se a açúcares (Soares, 2002; Moraes-de-Souza, 2007). Outros 

compostos de natureza fenólica são os estilbenos, lignanos, taninos e ligninas (Manach et al,. 

2004). 

 

 

Figura 1.1. Estrutura química dos flavonóides (Lakhanpal & Rai, 2007). 
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As catequinas (Figura 1.2), pertencentes ao grupo dos flavanóis, auxiliam na proteção 

contra doenças cardiovasculares ateroscleróticas. A epicatequina e a epigalocatequina 

possuem propriedades antioxidantes e inibidoras do processo de carcinogênese (Hanasaki et 

al., 1994). Estes compostos são flavonóides não glicosilados, ao contrário das outras classes 

de flavonóides. São compostos incolores e hidrossolúveis que contribuem para o amargor e a 

adstringência dos alimentos que os possuem em sua composição (Manach, 2004; Matsubara 

& Rodriguez-Amaya, 2006).  

               

 

Figura 1.2. Estrutura química das catequinas (Nagarajan et al., 2008). 

Os taninos são compostos fenólicos que podem ser divididos em condensados e 

hidrolisáveis. Os taninos condensados ou proantocianidinas (Figura 1.3) são polímeros de 

flavonóides, cujos monômeros são unidos por uma ligação carbono-carbono (Agostini-Costa 

et al., 2000). Possuem alto peso molecular e têm como precursores, unidades monoméricas de 

flavan-3-óis (catequinas e epicatequinas) ligados com flavan-3,4-dióis ou leucoantocianidinas 

(Efraim et al., 2004). Quando as moléculas que se condensam são catequinas e epicatequinas, 

as proantocianidinas são denominadas procianidinas (Wollgast & Anklam, 2000). As 

procianidinas são dímeros, oligômeros ou polímeros de catequinas, unidos por ligações entre 

C4-C6 ou C4-C8. Por fazerem parte do grupo dos flavonóides, estas moléculas agem como 

antioxidantes primários com o potencial de reduzir diretamente a formação de radicais livres, 

regenerar ou manter o α-tocoferol ou funcionar como quelantes de metais de transição (Fe
2+

 e 

Cu
2+

) envolvidos na formação de radicais livres (Zhu et al., 2002). 
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Figura 1.3. Estrutura química de um flavan-3-ól na forma monomérica (a) e a 

condensação de duas moléculas de flavan-3-óis formando uma proantocianidina (b). Fonte: 

Wollgast et al. (2001). 

 

Os flavonóides absorvidos pela dieta agem em conjunto com o sistema endógeno de 

defesas antioxidantes, protegendo moléculas como lipídios, proteínas e ácidos nucléicos de 

danos oxidativos, suprindo a resposta inflamatória e modulando a homeostase vascular 

(Demrow et al., 1995; Rein et al., 2000). Protegem contra a oxidação da LDL-colesterol por 

meio da redução de radicais livres, quelação de íons metálicos e regeneração de α-tocoferol. 

Atuam ainda contra alergias, inflamações, úlceras, virose, tumores e hepatotoxinas, assim 

como inibem a agregação plaquetária, reduzindo o desenvolvimento de cardiopatias e 

tromboses (German & Dillard, 2000).  

Estudos indicam que o consumo de alimentos ricos em flavonóides pode estar 

associado ao aumento da capacidade antioxidante do plasma, redução da agregação 

plaquetária e melhor funcionamento endotelial (Zhu et al., 2002). Entretanto, os grupos 

fenólicos dos taninos se ligam a grupos –NH de peptídeos e proteínas, inibindo sua hidrólise 

ou digestão, podendo assim exercer efeitos anti-nutricionais (Shahidi & Naczk, 2004).  

Assim como os compostos fenólicos, as metilxantinas (Figura 1.4) exercem importante 

ação biológica no nosso organismo. A cafeína é um alcalóide farmacologicamente ativo 

pertencente a este grupo (1,3,7- trimetilxantina). Praticamente 100% de sua ingestão oral é 

rapidamente absorvida pelo trato gastrointestinal, atingindo pico de concentração no plasma, 
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entre 30 e 120 minutos (Mckim & Mckim, 1993; Sawynok & Yaksh, 1993). 

 

 

Figura 1.4. Estrutura química das metilxantinas (Gnoatto et al., 2007). 

 

 Devido à sua atividade ergogênica, seu consumo visando a obtenção de efeitos 

estimulantes tem se tornado popular nas últimas décadas (Braga & Alves, 2000). Entre os 

alimentos que contém este alcalóide, o café é o que mais contribui para a sua ingestão devido 

ao seu alto consumo, mas também é encontrada em chás, cacau, guaraná, chocolate e 

refrigerantes (Camargo & Toledo, 1998). 

A capacidade antioxidante da cafeína, encontrada em grandes quantidades no guaraná, 

ocorre em função do mecanismo de captação dos radicais hidroxila e oxigênio singlete, o que 

a torna um antioxidante com poder similar ao da glutationa e superior ao ácido ascórbico (Shi 

et al., 1991). Está geralmente associada à teofilina e a teobromina, dois compostos do mesmo 

grupo, responsáveis pela dilatação dos brônquios e vasos sanguíneos, respectivamente 

(Ducke, 1987; Camargo & Toledo, 1998). 

Outro grupo de compostos naturalmente presente nas plantas e com potente atividade 

biológica são os fitoesteróis. Como o nome já diz, são esteróis vegetais e são encontrados, 

basicamente, na forma pura ou esterificada, bem como conjugados na forma de glicosídeos 

(Figura 1.5). A ingestão desses compostos tem sido comprovadamente relacionada à redução 

dos níveis de colesterol plasmático (Jones et al., 1997; Ling & Jones, 1995; Schlierf et al. 

1978). Isso porque os fitosteróis possuem estrutura química semelhante ao colesterol, com 

diferenciação na sua configuração apenas da cadeia lateral. Não são sintetizados pelo sistema 

endógeno sendo, portanto, provenientes exclusivamente da dieta, entrando no organismo por 

meio apenas de absorção intestinal. Os mecanismos pelos quais os fitosteróis inibem a 

absorção de colesterol incluem inibição da formação de micelas de sais biliares e colesterol e 

a competição com a borda em escova para a absorção do colesterol ingerido (Ling & Jones, 

1995). 

 

Cafeína Teobromina Teofilina 
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Existe uma grande variedade de fitosteróis, mas os mais freqüentemente encontrados 

na natureza são: campesterol, β-sitosterol, stigmasterol e o brassicasterol (Ling & Jones, 

1995).  

 

 

 

Figura 1.5. Estrutura química dos fitosteróis (Ito et al., 2010). 

 

 Os carotenóides, inicialmente relacionados apenas à pigmentação de vegetais, exercem 

efeitos biológicos que podem estar associados à prevenção e proteção contra diversas 

desordens graves de saúde como cânceres e doenças do coração, além da sua já conhecida 

atividade pró vitamina A (Britton, 1995). Dentre as possíveis explicações para tal propriedade 

estão o seu papel na proteção contra danos causados às membranas e a modificação de suas 

propriedades de fluidez e permeabilidade (Britton, 1995). 

 Os carotenóides (Figura 1.6) são estruturas químicas compostas por 40 átomos de 

carbono, freqüentemente tetraterpenóides, cuja coloração varia entre amarelo, laranja e 

vermelho. Assim como os demais compostos já mencionados, os carotenóides são 

encontrados em vegetais e podem ser classificados em carotenos, hidrocarbonetos poliênicos, 

e xantofilas, sintetizadas a partir dos primeiros por meio de hidroxilação e epoxidação 

(Ambrósio et al., 2006). 
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Figura 1.6. Estrutura química de alguns carotenóides. Fonte: Ambrósio et al. (2006). 

 

 

1.4. Guaraná (Paullinia cupana) 

 

 O guaraná (Paullinia cupana), alimento tipicamente brasileiro, possui produção 

intensa e praticamente exclusiva no país, sendo apreciado principalmente por suas 

propriedades energéticas. 

Basicamente, guaraná são frutos extraídos da Paullinia cupana Kunth var. typica, 
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encontrada principalmente na Venezuela e Colômbia, e Paullinia cupana Kunth var. sorbilis 

[(Mart.) Ducke], oriunda da flora brasileira, ambas nativas da Amazônia (Correia, 1984; 

SUFRAMA, 2003). É uma planta arbustiva de clima tropical e de baixo crescimento 

(Henman, 1982; Saldana et al., 2002). Possui folhas grandes, cor verde escura e frutifica em 

cachos. Esta planta é encontrada em estado nativo nas regiões compreendidas entre os rios 

Amazonas, Maués, Paraná do Ramos e Negro (estado do Amazonas) e na bacia do Rio 

Orinoco, na Venezuela (SUFRAMA, 2003). 

O fruto é pequeno, possui formato arredondado e casca vermelha. Uma vez atingida a 

maturação completa, o fruto se abre deixando à mostra a semente de cor castanho-escura, 

parcialmente coberta por uma polpa espessa e branca, conhecida como arilo (Figura 1.7) 

(Kuskoski et al., 2004). O guaraná comercial é produzido apenas das sementes, sendo as 

outras partes do fruto descartadas. 

 

                                

                    Figura 1.7. Guaraná (Paullinia cupana) var. sorbilis. 

 

A tecnologia empregada na obtenção do guaraná em pó é baseada nos procedimentos 

realizados pelos índios, com substituição, em algumas etapas, do trabalho manual por 

máquinas. As etapas do processamento consistem em fermentação e despolpamento (para a 

obtenção da semente), lavagem, peneiragem, secagem, torrefação, seleção e moagem 

(SUFRAMA, 2003). 

Segundo o Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Ocidental (2008), são 

comercializadas quatro formas diferentes de guaraná (Figura 1.8): em rama (grão torrado), em 

bastão (guaraná em rama triturado, pilado e misturado com água, moldado em formato de 

bastão, seco e defumado), guaraná em pó (grão torrado e moído) e xaropes (produto exclusivo 

de indústrias de alta tecnologia e nível de capitalização). O guaraná em pó, forma como o 

produto normalmente é comercializado, é resultante da semente finamente triturada, moída ou 

pilada após secagem.  
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Figura 1.8. Guaraná em rama, em bastão, em pó e xarope. 

 

 

1.4.1. Importância econômica 

 

 

O Brasil é praticamente o único país a produzir guaraná em escala comercial em 

cultivos racionais e sistemáticos, sendo a Bahia, Amazonas, Mato Grosso, Acre e Pará os 

principais estados produtores (SUFRAMA, 2003). Por ser uma planta genuinamente 

brasileira, possui grande importância econômica e social, especialmente na Região 

Amazônica, em função da elevada demanda de sementes pelas indústrias de bebidas para 

atender ao promissor mercado de refrigerantes e energéticos.  

Após muito tempo de produção concentrada no estado do Amazonas, terra natal da 

espécie, o título de maior produtor nacional é hoje da Bahia, com produção de 2816 toneladas 

em 2001, contra 542 no Amazonas (SUFRAMA, 2003). 

Visando estimular a economia do país, a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária) Amazônica Ocidental tem focado em atividades de pesquisa que busquem 

melhorar técnicas de produção e desempenho da cultura, preservando o meio ambiente e 

aumentando a renda do produtor rural (SUFRAMA, 2003; EMBRAPA, 2005). Assim, tem 

desenvolvido cultivares resistentes a pragas e de elevada produtividade, sendo estas 

disponibilizadas aos agricultores da região (FAPESP, 2000). 

A cultura ganhou produtividade, sendo que cada planta passou a atingir a produção de 

1,5 kg/ano contra os 200 gramas anteriores (FAPESP, 2000). O produto desponta, então, com 

grande potencial para os mercados interno e externo, sendo uma cultura de grande 

importância para a agricultura familiar. Segundo o IBGE (2002), a área plantada do Brasil, em 

2000, era de 12.043 hectares com uma produção de 4.274 toneladas de sementes, que gerou 

um rendimento médio de R$ 10.277.000,00. Os principais estados produtores foram Bahia 

(2.770 toneladas), Amazonas (899 toneladas) e Mato Grosso (390 toneladas) (IBGE, 2002).  
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A produção de guaraná em ramas no país, em 2003, era estimada em torno de 4.300 

toneladas/ ano, sendo 70% dessa produção destinados às indústrias de refrigerantes 

gaseificados, sob a forma de xarope, enquanto que 30% comercializados sob a forma de 

xarope, pó, bastão, extrato para consumo interno e para a exportação (SUFRAMA, 2003). 

Só a AMBEV, indústria produtora de bebidas gaseificadas (marcas BRAHMA e 

ANTARCTICA) que utiliza o xarope de guaraná para a sua produção, absorve cerca de 70% 

do guaraná em sementes produzido anualmente em Maués, o equivalente a 168 toneladas em 

2000 e 140 toneladas em 2001 de matéria-prima processada. Este mercado tende a crescer 

conforme o aumento da demanda de refrigerantes à base de guaraná registrado recentemente, 

principalmente em países de renda per capita mais elevada (SUFRAMA, 2003). 

Neste mesmo canal de comercialização, o guaraná em pó alcança um mercado de 

dimensões bem mais amplas. Mercados ainda a serem explorados, mas muito promissores, 

dado o crescimento acelerado da demanda por alimentos e bebidas energéticas e com 

propriedades funcionais para o beneficiamento da saúde e estética (SUFRAMA, 2003). 

 

 

1.4.2. Subprodutos do guaraná 

 

 

A geração de elevadas quantidades de resíduos agroindustriais durante o período de 

safra constitui um grande problema ambiental (Food and Agriculture Organisation, 2006). 

Muitos desses resíduos possuem compostos fenólicos que apresentam função antibacteriana, 

os quais resistem à degradação biológica (Señer & Vidal, 2001). Os custos de manutenção e 

estocagem destes resíduos são fatores economicamente limitantes (Lowe & Buckmaster, 

1995). 

Estudos realizados com subprodutos de vegetais indicam a presença de elevados teores 

de compostos fenólicos em vários subprodutos, podendo-se citar o bagaço da uva (Ishimoto, 

2008) e da maçã (Will et al., 2000), casca do café (Farah & Donangelo, 2006) e da cebola 

(Waldron, 2001), entre outros. Desta forma, os subprodutos de vegetais têm sido vistos como 

potenciais fontes de compostos valiosos. Pensando nisso, pesquisadores têm focado seus 

estudos em analisar o potencial nutritivo e funcional de diferentes resíduos agroindustriais 

hoje descartados. Além de ecológico, o aproveitamento destes pode reduzir os custos do 

processamento de novos produtos, além dos gastos com a criação animal, visto que muitos 
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destes resíduos são empregados na forma de ração, e gerar renda extra para indústria e 

pequenos produtores (EMBRAPA, 2009). 

 

 

1.4.3. Guaraná x saúde 

 

 

As sementes de guaraná se caracterizam pelo alto teor de alcalóides do tipo 

metilxantinas, principalmente cafeína (até quatro vezes maior que o encontrado no pó de café) 

e, em menor quantidade, a teofilina e teobromina (Ducke, 1987). As sementes de guaraná 

apresentam ainda compostos fenólicos tais como catequinas, epicatequinas, proantocianidinas, 

além de saponinas, amidos e gorduras (Henman, 1982; Simão et al., 1984; Majhenic et al., 

2007). Dessa forma, recentemente, pesquisadores têm concentrado esforços em avaliar a 

atividade antioxidante in vitro do guaraná (Basile et al., 2005; Fukumasu et al., 2006; 

Majhenic et al., 2007). 

Em estudo realizado por Majhenic et al. (2007), no qual foram analisados diferentes 

tipos de extratos de sementes de guaraná, foram observadas elevadas quantidades de 

compostos fenólicos totais, catequinas e cafeína, evidenciando seu potencial antioxidante, 

bem como suas atividades antibacteriana e antifúngica.  

O extrato aquoso de guaraná em pó demonstrou possuir propriedades inibitórias da 

agregação plaquetária e formação de tromboses, potencialmente devido aos teores de 

compostos como catequinas e proantocianidinas (Subbiah, 2005). 

Martins (2010), ao desenvolver estudo da capacidade antioxidante in vivo do guaraná 

em pó em indivíduos adultos com sobrepeso e perfil lipídico acima do considerado normal, 

observou que o consumo de uma única dose de guaraná (3 g dissolvidos em 200 ml de água) 

aumentou o lag time de oxidação da LDL, elevou a atividade antioxidante do plasma avaliada 

por ORAC e protegeu o DNA contra ataque de radicais livres dos participantes observado 

pelo ensaio Cometa.  

Além de ser utilizado como estimulante dos sistemas nervoso e cardiovascular, o 

guaraná é empregado na medicina popular com uma variedade de propósitos terapêuticos 

como anti-diarréico, diurético, analgésico, antipirético e no tratamento da enxaqueca, assim 

como afrodisíaco (Henman, 1982; Majhenic et al., 2007). É empregado também como 

medicamento cardiovascular e na prevenção da aterosclerose (Kuskoski et al., 2004). Além 
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disso, recentemente, observou-se que a consumo de guaraná reduz a incidência e 

multiplicação de lesões no fígado de ratos induzidas por substâncias cancerígenas, efeito 

atribuído à redução da proliferação celular (Fukumasu et al., 2008). 
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CAPÍTULO 2 

OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO DE FENÓLICOS TOTAIS DO 

GUARANÁ (Paullinia cupana) 

 

 

RESUMO 

 

 

Presentes nos vegetais, os compostos fenólicos (CF) são alvo constante de pesquisas devido 

aos benefícios à saúde trazidos por alimentos que os possuem em sua composição. A extração 

de CF presentes nos alimentos é influenciada, dentre outros fatores, pela natureza do 

composto e pelo método de extração empregado. Desta forma, o objetivo deste capítulo foi 

otimizar um método de extração de CF totais do guaraná em pó, dividido em 2 partes. Na 

parte 1 foram avaliados: (a) os solventes metanol:água nas proporções 30:70, 50:50, 80:20 e 

99:1, seguidos ou não de extração com acetona:água (70:30); (b) homogeneização: ultra-

turrax por 10 min, agitação magnética por 1 h e 2 h e sonicação por 15 min e 30 min; e (c) 

número de extrações (de 1 a 5). O teor de CF totais foi analisado utilizando o reagente Folin-

Ciocalteu. Na parte 2, foi desenvolvido um delineamento composto central rotacional 

(DCCR), utilizando 2 variáveis independentes (2² = 4 ensaios + 4 pontos axiais + 3 pontos 

centrais, totalizando 11 ensaios), sendo cada variável avaliada em 5 níveis diferentes. Neste 

caso, além do teor de CF totais, avaliou-se também o teor de proantocianidinas (PA) totais por 

hidrólise ácida (butanol-HCl). Como resultado da parte 1, o método de extração mais eficiente 

foi o que consistiu em agitação magnética por 1 h, solvente metanol:água na proporção 30:70 

e re-extrações com o mesmo solvente, seguidas de pelo menos uma etapa de extração com 

acetona:água, perfazendo um total de 4 extrações da mesma amostra. Os resultados da parte 2 

de CF e PA totais variaram entre 105,95 e 122,82 mg EAG/ g guaraná, e 58,21 e 86,63 mg 

EqCI/ g guaraná, respectivamente. O modelo de extração de CF totais apresentou regressão 

não significativa. O modelo de extração de PA totais apresentou regressão significativa e R
2
 

de 96%, indicando que para atingir uma extração acima de 80% de PA totais a porcentagem 

de água deve ser inferior a 20% e a proporção dos solventes acetona/metanol não interferiu na 

extração desses compostos. Portanto, é possível supor que os CF do guaraná apresentam 

características moderadamente polares, que a água como co-solvente aumenta a 

permeabilidade do solvente na matriz do alimento, favorecendo o rendimento da extração e 
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aponta a necessidade de se realizar extrações consecutivas com solventes de diferentes 

polaridades a fim de se extrair uma gama maior de compostos. O resultado sugere que o 

guaraná em pó é fonte de CF, indicando possível antividade antioxidante in vitro. 

 

Palavras-chave: guaraná, compostos fenólicos, atividade antioxidante. 

 

 

2.1. Introdução  

 

 

Os estudos e as conseqüentes publicações relacionadas às análises de CF em alimentos 

surgiram há muitos anos e vêm crescendo cada vez mais, em função do amplo interesse em se 

aprofundar o conhecimento acerca dos benefícios trazidos por alimentos que os possuem em 

sua composição. Entretanto, a análise de CF é influenciada, principalmente, pela natureza do 

composto e pelo método, solvente e tempo de extração empregados; logo, varia de um 

alimento para o outro (Naczk & Shahidi, 2004; Stalikas, 2007). 

Basicamente, a solubilidade dos CF em um determinado solvente depende da 

polaridade do mesmo utilizado, do grau de polimerização desses compostos e de suas 

interações com outros constituintes da matriz do alimento em questão. Além disso, são 

substâncias muito reativas e susceptíveis à ação de enzimas. Tal fato explica a inexistência de 

um procedimento universal e aponta para a necessidade de seleção criteriosa e individual do 

método de extração para cada fonte natural de antioxidante (King & Young, 1999; Agnelo & 

Jorge, 2007). Portanto, é comum encontrar recomendações do uso consecutivo de solventes 

com diferentes polaridades de modo a possibilitar a extração eficiente de constituintes com 

estrutura química diversificada (Naczk & Shahidi, 2004).  

Os CF são usualmente extraídos por solventes como água, metanol, etanol e acetona 

ou uma mistura desses solventes, em diferentes concentrações, uma vez que as moléculas que 

contém um radical glicosídeo são solúveis em água e as agliconas (polifenóis sem a molécula 

de açúcar) que são menos polares, são mais solúveis em outros solventes. Logo, a combinação 

de solventes pode ser empregada visando aumentar o rendimento da extração que dependerá, 

conforme dito, da polaridade dos CF presentes na amostra, bem como do grau de 

polimerização e da interação com outros constituintes da matriz alimentar (Escribano-Bailón 

& Santos-Buelga, 2003).  
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A maioria dos estudos relacionados à concentração e composição de compostos 

fenólicos em alimentos estuda apenas os polifenólicos extraíveis; ou seja, são analisados 

apenas os extratos orgânico-aquosos, enquanto que concentrações significativas destes 

compostos são encontradas nos resíduos dos processos de extração (compostos fenólicos não-

extraíveis). Estes fenólicos não-extraíveis são, principalmente, taninos hidrolisáveis e 

proantocianidinas associados a fibras e proteínas. Assim, para a determinação destes 

compostos, há a necessidade de tratamento químico ou enzimático para a liberação dos 

mesmos da matriz do alimento antes da análise por espectrofotômetro ou cromatografia. 

Dessa forma é então possível se estimar a quantidade total desses compostos presente no 

alimento (Saura-Calixto et al, 1991; Hellströn & Mattila, 2008). 

Tendo em vista o exposto acima é possível constatar a complexidade da otimização de 

um processo de extração de CF. Levando em consideração que pesquisas científicas 

geralmente exigem tempo e elevado número de ensaios, o que as torna, muitas vezes, 

inviáveis, diversas tentativas têm sido realizadas a fim de reduzir o número de ensaios e, com 

isso, poupar tempo e gastos, garantindo a mesma confiabilidade. Uma delas é a técnica que 

emprega os delineamentos compostos. O DCCR é considerado um delineamento eficiente, o 

qual requer poucos ensaios para sua realização e se comporta bem segundo os critérios de 

otimização (Mateus et al., 2001). Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi otimizar um 

método de extração de compostos fenólicos do guaraná em pó.  

 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

Os objetivos deste capítulo foram: 

(a) verificar, dentre os métodos de extração mais utilizados na literatura científica, 

qual o mais eficiente para quantificar o teor de CF totais do guaraná em pó; 

(b) otimizar um método de extração de CF avaliando as seguintes variáveis: proporção 

do solvente, método de homogeneização e número de extrações; e 

(c) utilizar a metodologia de DCCR visando a otimização da extração de CF. 
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2.3. Material e métodos 

 

 

2.3.1. Material 

 

 

O guaraná em pó foi doado pela Empresa Guaranapis que dispõe de plantios próprios e 

é a maior produtora de guaraná do Brasil (lote número 03 2010). 

De acordo com informações do fabricante, a fazenda, localizada no município de 

Ituberá (Costa do Dendê), Rodovia Ituberá Gandú Km11, Região do Baixo Sul da Bahia, é 

dividida em blocos (1 a 28), sendo que cada bloco conta com uma área aproximada de dois 

hectares. No período da colheita, os funcionários são enviados em grupos por bloco. Ao final 

do dia, a produção é recolhida, com auxílio de trator, e armazenada em cochos de 

fermentação. O guaraná é então fermentado, sendo movimentado rotativa e constantemente (o 

de baixo passa para cima e o de cima passa para baixo) por quatro dias, período este que 

corresponde ao resto da abertura dos grãos. 

Em seguida, o guaraná é despolpado, lavado, seco em estufas e ensacado. Neste vem 

estampado a logo da empresa, data da colheita, data da secagem, o estufeiro em que secou e o 

número do lote. O guaraná em pó é produzido de acordo com as seguintes etapas de 

processamento: fermentação, despolpamento, lavagem, peneiragem, secagem, torrefação, 

seleção e moagem. 

 

 

2.3.2. Métodos                     

 

 

2.3.2.1. Preparo das amostras 

 

 

Foram homogeneizadas três amostras de um mesmo lote de guaraná em pó (Figura 2.1) 

e armazenadas em recipiente próprio em temperatura ambiente. As análises foram realizadas 

em triplicata. 
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Figura 2.1. Guaraná em pó comercial. 

 

 

2.3.2.2. Determinação do processo de extração de compostos fenólicos totais 

 

 

Inicialmente, foram realizados pré-testes com os seguintes solventes: etanol, acetona, 

metanol, metanol acidificado e água, e as técnicas de extração desenvolvidas de acordo com 

os seguintes autores: 

(a) Bystrom et al. (2008): 80 mL dos solventes metanol:água (80:20, v:v) ou 

acetona:água (70:30, v:v), 3 g de amostra, agitação magnética por 2 h em 

temperatura ambiente, repouso overnight a 22ºC, filtração e re-extração com 50 

mL do solvente, com volume ajustado para 200 mL; 

(b) Majhenic et al. (2007): 50 mL dos solventes acetona:água (35:65, v:v) ou 

etanol:água (60:40, v:v), 3 g de amostra, agitação magnética por 2 h em 

temperatura ambiente e filtração, com volume ajustado para 50 mL; 

(c) Larrauri et al. (1997): 40 mL do solvente metanol:água (50:50, v:v), 5 g de 

amostra, homogeneização em Ultra-turrax por 10 min em potência média, 

centrifugação a 18000 × g por 15 min em temperatura ambiente e re-extração com 

80 mL do solvente acetona:água (70:30, v:v), repetindo o mesmo procedimento 

acima, com volume ajustado para 100 mL; e 

(d) Pérez-Jiménez & Saura-Calixto (2005): 20 mL do solvente metanol:água 

acidificado (50:50, pH 2,0), 2 g de amostra, agitação magnética por 1 h em 

temperatura ambiente e re-extração com o solvente acetona:água (70:30, v:v), 

repetindo o mesmo procedimento acima, com volume ajustado para 50 mL. 
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A partir destes resultados, foram avaliados: (a) os solventes metanol:água nas 

proporções 30:70, 50:50, 80:20 e 99:1, seguidos ou não de extração com acetona:água 

(70:30); (b) homogeneização: ultra-turrax por 10 min, agitação magnética por 1 h e 2 h e 

sonicação por 15 min e 30 min; e (c) número de extrações (de 1 a 5). 

A otimização do processo de extração de CF utilizou guaraná em pó comercial como 

amostra teste, em função da quantidade restrita das demais amostras de guaraná in natura 

(fruto). 

 

 

2.3.2.3. Planejamento experimental para otimização do processo de extração de 

compostos fenólicos e proantocianidinas totais  

 

 

 O DCCR foi realizado com 2 variáveis independentes, sendo elas: (a) % de água; e (b) 

% de acetona/metanol. O delineamento foi composto por 11 ensaios (2² = 4 ensaios + 4 

pontos axiais + 3 pontos centrais), aplicável a metodologia de superfície de resposta 

(Rodrigues & Iemma, 2005; Fontes et al., 2011). Cada variável foi avaliada em 5 níveis 

diferentes, conforme apresentado na Tabela 2.1, com 3 repetições no ponto central. 

 

Tabela 2.1. Níveis das variáveis independentes no planejamento experimental do processo de 

extração de compostos fenólicos totais. 

      

Variáveis independentes -1,41 -1 0* +1 +1,41 

Água (%) 20 29 50 71 80 

% de acetona em metanol  0 15 50 85 100 

*Ponto central      

 

As variáveis dependentes analisadas foram: (a) teor de CF totais; e (b) teor de PA 

totais. 
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2.3.2.4. Quantificação de compostos fenólicos totais 

 

 

A dosagem dos compostos fenólicos totais presentes nas amostras foi realizada de 

acordo com Singleton & Rossi (1965), com adaptações. Este método se baseia na redução dos 

ácidos fosfomolíbdico e fosfotúngstico em solução alcalina. A cor azul produzida pela 

redução do reagente de Folin-Ciocalteu pelos CF é medida espectrofotometricamente em 765 

nm. Foi utilizado ácido gálico como padrão. 

Em microplaca de poliestireno com 96 cavidades (fundo plano, transparente, Greiner 

Bio-one GmbH), foram pipetados 120 µL de extrato da amostra convenientemente diluído e 

50 µL de solução do reagente Folin-Ciocalteu diluído 5 vezes. Após agitação e incubação em 

temperatura ambiente por 3 minutos, foram pipetados 30 µL de solução de carbonato de sódio 

a 200 g/L, seguido de incubação por 1 hora a 37°C e posterior leitura da absorbância em 

comprimento de onda de 765 nm, utilizando-se o leitor de placas (modelo SpectraMax M5, 

Molecular Devices Inc.). Para o cálculo do teor de CF totais das amostras foi elaborada curva 

de calibração com o padrão em sete concentrações diferentes (0, 1, 2, 5, 10, 15 e 25 µg/mL).  

Os resultados obtidos foram expressos em mg de equivalente de ácido gálico/g de 

produto (mg EAG/ g). 

 

 

2.3.2.5. Quantificação de proantocianidinas totais 

 

 

O conteúdo de PA totais foi determinado por meio de método espectrofotométrico 

descrito por Porter et al. (1986), com adaptações. Este método baseia-se na hidrólise ácida do 

polímero de PA em antocianina na presença de sulfato ferroso que, por sua vez, promove a 

catálise da reação, com formação de cor vermelha.  Esta é medida espectrofotometricamente 

no comprimento de onda de 550 nm. 

Em tubo Pyrex 13 x 100 mm com tampa rosqueada de teflon foram adicionados 6 mL 

de n-butanol-HCl (95:5, v:v), 1 mL do extrato e 200 µL do reagente de ferro (0,5 g de 

[NH4Fe(SO4)2x12H20] em 25 mL de HCl 2N). Os tubos foram agitados brevemente em 

vórtex, tampados de forma a deixar a tampa frouxa e levados a banho-maria em ebulição por 

50 minutos. Após resfriados os tubos com água, a absorbância foi lida. 
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A absorbância foi mensurada em comprimento de onda de 550 nm, confirmado pelo 

espectro de absorção do padrão diluído no mesmo solvente de extração da amostra, utilizando-

se o leitor de placas (modelo SpectraMax M5, Molecular Devices Inc.). Foram pipetados 200 

µL da amostra em microplaca de poliestireno com 96 cavidades (fundo plano, transparente, 

Greiner Bio-one GmbH). Para o cálculo do teor de PA totais das amostras foi elaborada curva 

de calibração com o padrão cloreto de cianidina em cinco concentrações diferentes (1, 5, 10, 

20 e 30 µg/mL). 

   Os resultados obtidos foram expressos em mg de equivalente de cloreto de cianidina/ 

g de amostra (mg EqCI/ g). 

 

 

2.3.3. Análise estatística 

 

 

As análises estatísticas foram realizadas com auxílio do “software” Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) versão 13.0 for Windows. Inicialmente, foi aplicado o teste de 

Kolmogorov-Smirnov para verificação de aderência à curva de distribuição normal. Em 

seguida, foi aplicada análise de variância (ANOVA) e post-hoc de Tukey na avaliação de 

diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) entre os resultados obtidos. Os dados foram 

apresentados como média e desvio-padrão. 

 As análises de variância, equação de regressão e curvas de contorno do DCCR foram 

realizadas através do software STATISTICA versão 7.0 (StatSoft).” 

 

 

2.4. Resultados 

 

 

2.4.1. Método de extração 

 

 

De acordo com a Tabela 2.2, o método de extração que resultou em um maior teor de 

compostos fenólicos totais foi o descrito por Larrauri et al. (1995), que emprega duas etapas 

de extração e solventes de diferentes polaridades, sendo metanol: água (50:50, v:v) e acetona: 
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água (70:30, v:v). 

 

Tabela 2.2.  Eficiência de extração de compostos fenólicos totais do guaraná em pó, 

empregando-se diferentes métodos e solventes de extração.  

Extração Fenólicos totais (mg EAG*/g de 

guaraná em pó comercial) 

Metanol 80% † 74,19 ± 0,35 
(e)

 

Acetona 70% † 70,10 ± 0,63 
(d)

 

Etanol 60% ‡ 67,08 ± 0,31 
(b, c)

 

Acetona 35% ‡ 65,20 ± 1,82 
(b)

 

Metanol 50% + Acetona 70% 
ˠ
 92,79 ± 0,00 

(f)
 

Metanol 50% acidificado + Acetona 70% § 44,41 ± 0,48 
(a)

 

Onde: 
†
 Bystrom et al. (2008); 

‡
 Majhenic et al. (2007); 

ˠ
 Larrauri et al. (1997); e 

§
 Pérez-Jiménez & Saura-

Calixto (2005). 

* EAG = equivalentes de ácido gálico. 

Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença estatisticamente significativa (p < 0,05). 

  

Em estudo de otimização do processo de extração de CF do mirtilo (Vaccinium ashei 

Reade), também conhecido como  uva-do-monte ou bilberry, foi observado que os teores de 

CF totais encontrados não variaram de forma significativa conforme aplicados volumes 

distintos de solvente (Vizzoto & Pereira, 2009). Sendo assim, no presente estudo, com o 

objetivo de evitar o uso excessivo de solvente, bem como poupar amostra, foi realizado teste 

de redução da quantidade de amostra e solvente utilizados para a extração de CF, encontrando 

nenhuma interferência no resultado final. O método aplicado a partir de então se baseou na 

pesagem de 0,5 g de amostra para 20 mL de solvente em ambas as etapas. 

Dando continuidade, determinado o método mais eficiente, a primeira variável 

proposta foi a proporção do solvente. A proporção de solvente metanol:água que apresentou 

maior capacidade de extração de CF totais foi metanol:água (30:70, v:v) (Tabela 2.3).  
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Tabela 2.3.  Eficiência de extração de compostos fenólicos totais do guaraná em pó, 

empregando-se diferentes concentrações do solvente de extração, seguido de re-extração com 

acetona 70%.  

Extração Fenólicos totais (mg EAG*/g de guaraná em 

pó comercial) 

Metanol 30% + Acetona 70% 91,86 ± 2,24 
(c)

 

Metanol 50% + Acetona 70% 81,40 ± 1,33 
(b)

 

Metanol 80% + Acetona 70% 84,62 ± 1,08 
(b)

 

Metanol 99% + Acetona 70% 70,09 ± 0,31 
(a)

 

* EAG = equivalentes de ácido gálico. 

Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença estatisticamente significativa (p < 0,05). 

 

As mesmas concentrações do solvente metanol:água da primeira etapa de extração 

foram testadas (30:70, 50:50, 80:20, e 99:1, v: v), porém sem a segunda etapa, constituída 

pelo solvente acetona:água (70:30, v:v), a fim de se fazer uma comparação entre a eficiência 

de extração dos solventes individuais e combinados. 

Com este teste, foi possível observar que o solvente metanol:água (30:70, v:v), quando 

aplicado isoladamente, não apresenta a mesma eficiência de extração do que quando seguido 

de acetona (Tabela 2.4). O metanol, quando empregado isoladamente, apresentou resultados 

maiores quando nas concentrações 50:50 e 80:20 (v:v).  

 

Tabela 2.4.  Eficiência de extração de compostos fenólicos totais do guaraná em pó, 

empregando-se diferentes concentrações do solvente de extração.  

Extração Fenólicos totais (mg EAG*/g de guaraná em 

pó comercial) 

Metanol 30%  68,40 ± 1,52
 (b) 

Metanol 50% 80,13 ± 2,95 
(c) 

Metanol 80% 81,83 ± 1,07 
(c)

 

Metanol 99% 63,15 ± 0,92
 (a) 

* EAG = equivalentes de ácido gálico. 

Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença estatisticamente significativa (p < 0,05). 
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Após determinada a concentração do solvente que extrai o maior teor de CF totais, ou 

seja, metanol:água (30:70, v:v) seguido de acetona:água (70:30, v:v), foram avaliados 

métodos e tempos distintos de extração. 

Tendo em vista que a temperatura branda de extração de CF não influencia o conteúdo 

total encontrado e que, quando sob altas temperaturas, este conteúdo diminui, pois são 

substância altamente oxidáveis, optou-se por prosseguir as análises em temperatura ambiente 

de forma a evitar a degradação e conseqüente perda das mesmas (Andreo & Jorge, 2006; 

Caetano et al., 2009). 

Com relação ao tempo, geralmente, o período de extração varia em torno de 1 minuto 

a 24 horas. Entretanto, períodos demasiadamente longos de extração aceleram a oxidação dos 

fenólicos exigindo que agentes redutores sejam adicionados ao solvente do sistema (Naczk & 

Shahidi, 2004). 

No presente estudo, foi observado que a extração com agitação magnética por 1 hora 

apresentou teor significativamente maior de CF totais (Tabela 2.5). Da mesma forma, a 

extração por 2 horas também demonstrou eficiência. Porém, com o intuito de preservar os 

compostos presentes na amostra e acelerar o processo de extração, otimizando tempo, optou-

se por prosseguir as análises empregando-se extração com agitação magnética por 1 hora. 

 

Tabela 2.5. Influência do método e tempo na eficiência da extração de compostos 

fenólicos totais do guaraná em pó. 

Extração Fenólicos totais (mg EAG*/g de 

guaraná em pó comercial) 

Extração por 10 minutos em Ultra-turrax 68,40 ± 1,52 
(b)

 

Extração por 1 hora com agitação magnética 77,70 ± 3,06 
(c)

 

Extração por 2 horas com agitação magnética 73,03 ± 1,67 
(b, c)

 

Extração por 15 minutos em sonicador 33,43 ± 0,33 
(a)

 

Extração por 30 minutos em sonicador 35,68 ± 1,29 
(a)

 

* EAG = equivalentes de ácido gálico. 

Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença estatisticamente significativa (p < 0,05). 

 

Em seguida, analisou-se a influência do número de extrações no teor de CF extraídos. 

De acordo com os resultados observados na Tabela 2.6, mais do que o solvente empregado, o 

número de extrações influenciou o teor final de CF totais, desde que pelo menos em uma das 

extrações seja utilizada a acetona. Outro dado importante a ser destacado é o fato de que 
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quando se extrai cinco vezes, o teor de CF começa a diminuir, confirmando o fato de que 

estes são compostos altamente oxidáveis quando expostos à temperatura ambiente por muito 

tempo.  

 

Tabela 2.6.  Influência do número de extrações na eficiência de extração de compostos 

fenólicos totais do guaraná em pó.  

Extração 

Solvente (nº de extrações) 

Fenólicos totais (mg EAG*/g de 

guaraná em pó comercial) 

Metanol:água (1) 65,84 ± 0,59 
(a)

 

Metanol:água (2) 86,05 ± 1,45 
(b)

 

Metanol:água (3) 87,26 ± 2,22 
(b)

 

Metanol:água (1) + Acetona:água (1) 89,38 ± 3,25 
(b, c)

 

Metanol:água (2) + Acetona:água (1) 93,99 ± 2,75 
(b, c, d)

 

Metanol:água (3) + Acetona:água (1) 100,08 ± 2,35 
(d, e)

 

Metanol:água (1) +  Acetona:água (2) 97,18 ± 6,05 
(c, d)

 

Metanol:água (1) + Acetona:água (3) 97,94 ± 0,95 
(d, e)

 

Metanol:água (2) +  Acetona:água (2) 106,04 ± 3,51 
(e)

 

Metanol:água (2) + Acetona:água (3) 101,06 ± 2,04 
(d, e)

 

* EAG = equivalentes de ácido gálico. 

Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença estatisticamente significativa (p < 0,05). 

 

Assim, optou-se por padronizar o método de extração empregando-se quatro 

extrações, duas com solução metanol:água (30:70, v:v) e duas com acetona:água (70:30, v:v), 

com agitação magnética por 1 hora, tendo em vista que este foi o método que apresentou 

melhores resultados no conteúdo total de CF. 

 

 

2.4.2. Planejamento experimental para otimização do processo de extração de compostos 

fenólicos e proantocianidinas totais 

 

 

 A matriz do planejamento experimental para CF e PA totais encontra-se na Tabela 2.7. 

Os resultados de CF e PA totais variaram entre 105,95 e 122,82 mg EAG/ g guaraná, e 58,21 
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e 86,63 mg EqCI/ g guaraná, respectivamente. 

 

Tabela 2.7. Delineamento experimental para o teor de compostos fenólicos totais e 

proantocianidinas em função do solvente de extração e sua concentração. 

Variáveis Independentes Variáveis Dependentes 

Ensaios Água (%) 
Acetona/metanol 

(%) 

CF totais 

 (mg EAG*/ g 

guaraná) 

PA totais 

 (mg EqCI**/ g 

guaraná) 

1 29 (-1) 15 (-1) 115,08 80,22 

2 71 (+1) 15 (-1) 105,95 58,98 

3 29 (-1) 85 (+1) 112,5 86,36 

4 71 (+1) 85 (+1) 116,17 69,63 

5 20 (-1,41) 50 (0) 116,19 83,58 

6 80 (+1,41) 50 (0) 110,23 58,21 

7 50 (0) 0 (-1,41) 109,34 62,98 

8 50 (0) 100 (+1,41) 122,82 81 

9 50 (0) 50 (0) 116,1 70,50 

10 50 (0) 50 (0) 119,51 78,05 

11 50 (0) 50(0) 115,28 71,74 

           * EAG = equivalentes de ácido gálico. 

           ** EqCI = equivalentes de cloreto de cianidina. 

 

 Os efeitos das variáveis independentes sobre o teor de CF do guaraná estão 

apresentados na Tabela 2.8.  

 

Tabela 2.8. Efeito das variáveis independentes sobre o teor de compostos fenólicos 

totais do guaraná. 

Fator Efeito DP p R
2 

= 0,86 

Média 115,7032 1,8581 0,0000  

Água (L) -3,4762 1,8609 0,1351  

água (Q) -3,6215 2,4675 0,2160  

Acetona/Metanol (L) 6,6816 1,8609 0,0229  

Acetona/Metanol (Q) -0,7344 2,4675 0,7808  
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Água x Acetona/Metanol 6,4000 2,6278 0,0710   

Onde: L: efeito linear; Q: efeito quadrático; DP: desvio padrão; p: nível de significância; e R
2
: coeficiente de 

correlação. 

 

Em negrito estão os efeitos dos fatores que são significativos para CF. O parâmetro 

água: acetona/metanol pode ser considerado significativo, pois o valor está muito próximo de 

0,05. Dessa forma, os parâmetros que exerceram maior influência na extração de CF totais, 

em ordem de significância, foram: média, acetona/metanol (L) e interação água: 

acetona/metanol. 

Após a eliminação dos parâmetros não significativos, verificou-se pela análise de 

variância (ANOVA) a significância da regressão e do resíduo ao nível de 95% de confiança, 

utilizando teste F, para o planejamento estudado, conforme Tabela 2.9. 

 

Tabela 2.9. Significância da regressão e do resíduo ao nível de 95% de confiança dos efeitos 

dos parâmetros significativos do processo de extração de CF totais. 

  SQ GL QM Fcalculado Ftabelado 

(0,05;2;7) 

R
2
 

Regressão 129,9813 2 64,9906 6,7397 4,74 0,65 

Resíduo 67,5003 7 9,6429    

Total 197,4816 9         

Onde: SQ: soma de quadrados; GL: graus de liberdade; QM: quadrado médio; e R
2
: coeficiente de correlação. 

 

Barros Neto et al. (2003) sugeriram que para uma regressão ser significativa não 

apenas estatisticamente, mas também útil para fins preditivos, o valor de F calculado para a 

regressão deve ser, no mínimo, quatro vezes o valor do F tabelado. Portanto, o modelo 

representou regressão não significativa. Além disso, o coeficiente de determinação (R
2
) obtido 

para modelo ajustado foi de 0,65, indicando que este elucida apenas 59% da variação dos 

dados observada. Sendo assim, como modelo não é significativo, não se gera as superfícies de 

resposta e curvas de contorno. 

 

Os efeitos das variáveis independentes sobre o teor de PA estão apresentados na 

Tabela 2.10. Em negrito estão os efeitos dos fatores que são significativos para PA.  
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Tabela 2.10. Efeitos das variáveis independentes sobre o teor de proantocianidinas totais do 

guaraná. 

Fator Efeito DP p R
2 

= 0,97 

Média 71,1066 1,6662 0,0000  

Água (L) -18,4904 1,6687 0,0003  

Água (Q) 0,9201 2,2127 0,6988  

Acetona/Metanol (L) 10,7224 1,6687 0,0030  

Acetona/Metanol (Q) 2,2228 2,2127 0,3719  

Água x Acetona/Metanol 2,2550 2,3564 0,3927   

Onde: L: efeito linear; Q: efeito quadrático; DP: desvio padrão; p: nível de significância; e R
2
: coeficiente de 

correlação. 

 

Os parâmetros que exerceram maior influencia na extração de CF totais, em ordem de 

significância, foram: média, água (L) e acetona/metanol (L). 

Após a eliminação dos parâmetros não significativos, verificou-se pela ANOVA a 

significância da regressão e do resíduo ao nível de 95% de confiança, utilizando teste F, para 

o planejamento estudado, conforme Tabela 2.11. 

 

Tabela 2.11. Significância da regressão e do resíduo ao nível de 95% de confiança dos efeitos 

dos parâmetros significativos do processo de extração de PA totais. 

  SQ GL QM Fcalculado Ftabelado 

(0,05;2;7) 

R
2
 

Regressão 911,0158 2 455,5079 96,9124 4,74 0,96 

Resíduo 32,902 7 4,7002    

Total 943,9178 9         

Onde: SQ: soma de quadrados; GL: graus de liberdade; QM: quadrado médio; e R
2
: coeficiente de correlação. 

 

Analisando os resultados, é possível constatar que o modelo apresentou regressão 

significativa e que o coeficiente de determinação (R
2
) obtido para o modelo ajustado foi de 

0,96, indicando que este responde 96% das variações dos dados observadas.  

A equação de regressão obtida para PA totais esta exposta na Equação 1: 

 

PA = 72,3600 - 9,2452 × Água + 5,3612 × Acetona/Metanol (L) 
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Para atingir uma extração acima de 80% de PA totais a porcentagem de água deve ser 

inferior a 20% e a proporção dos solventes acetona/metanol não interferiu na extração desses 

compostos (Figura 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Curva de contorno do teor de PA totais em função da proporção de água: 

acetona/metanol. 

 

 A ausência de significância na avaliação da interferência da proporção dos solventes 

em relação à extração de CF totais, permite-nos supor que os CF presentes no guaraná em pó 

possuem polaridade variada. Em contrapartida, os resultados observados na extração de PA 

totais indicam que a proporção dos solventes interfere diretamente no teor extraído, 

caracterizando-as como compostos com alta polaridade.  

 

 

2.5. Discussão 

 

 

A análise de CF é influenciada, principalmente, pela natureza do composto, bem como 

pelo método, solvente e tempo de extração empregados (Naczk & Shahidi, 2004; Stalikas, 

2007). Assim, o processo de extração dos CF naturalmente presentes nos alimentos pode ser 

realizado de diversas maneiras, variando tanto o solvente quanto o método de extração 

empregada, de acordo com o objetivo. A eficiência do processo de extração depende da 
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combinação de pelo menos dois ciclos de extração, utilizando-se soluções de solventes 

orgânicos aquosos, com diferentes polaridades, de modo a extrair compostos com diferentes 

estruturas químicas (Pérez-Jiménez et al. 2008). 

No presente estudo, o método de extração de CF mais eficiente foi o que utilizou 

quatro extrações, sendo duas com solução metanol:água (30:70, v:v) e duas com acetona:água 

(70:30, v:v), e agitação magnética por 1 hora.  

Lapornik et al. (2005) desenvolveram um estudo com resíduos de frutas vermelhas e 

observaram que o conteúdo de fenólicos nos extratos metanólico e etanólico aumentou com o 

aumento do tempo de extração, corroborando com o presente estudo. 

O metanol é tido como o solvente mais adequado para a obtenção de extrato bruto, 

visto que possibilita a extração de um maior número de compostos em função da sua 

polaridade média (Cechinel Filho & Yunes, 1998). A água, em combinação com outros 

solventes orgânicos, contribui para criar um meio moderadamente polar favorecendo a 

extração de CF (Naczk & Shahidi, 2004; Shi et al., 2005). 

Estudos sugerem que a mistura do solvente metanol com água, como co-solvente, 

aumenta consideravelmente o rendimento de extração devido ao aumento da permeabilidade 

do solvente na matriz do alimento (Pekic et al., 1997). 

Yilmaz & Toledo (2006) relataram que misturas de acetona:água, nas proporções 

50:50 e 75:25 (v:v), foram mais eficientes na extração de CF em semente de uva do que os 

sistemas etanol:água 60:40 e metanol:água 70:30 (v:v). Igualmente, Majhenic et al. (2007) 

constaram que o extrato de semente de guaraná que possuía maior quantidade de CF totais foi 

o obtido por solução acetona:água (35:65, v:v), bem como em estudo realizado com mirtilo 

(Vizzoto & Pereira, 2009). Tais pesquisas corroboram com o presente estudo, o que nos 

permite supor que este resultado foi encontrado em função do já conhecido elevado teor de 

PA presentes no guaraná (Majhenic et al., 2007), moléculas de alto grau de polimerização e, 

portanto, menos polares e mais solúveis em acetona. 

Caetano et al. (2009), em estudo desenvolvido com resíduos agroindustriais da 

acerola, observaram que o processo de extração seqüencial empregando solventes de 

diferentes polaridades e três ciclos de extração para cada solvente permitiu uma extração de 

CF variada. Isso evidencia que o número de extração somente não resulta em um maior teor 

de compostos extraídos e sim a necessidade da utilização de solventes de diferentes 

polaridades de forma seqüencial, com o intuito de se extrair uma maior variedade de 

compostos. Neste mesmo estudo, a maioria dos CF presentes na acerola foi solubilizada em 
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acetona:água (80:20, v:v). Concordando com a presente pesquisa, Manian et al. (2008), ao 

analisarem o figo, também encontraram maior eficiência de extração desses fitoquímicos 

quando empregada acetona:água na proporção de 70:30 (v:v) em seqüência à solução 

hidrometanólica. 

Autores relatam que solventes de alta polaridade, como a água, e solventes apolares, 

não resultam em extrações eficientes (Liu et al., 2000, Chirinos et al., 2006). Portanto, é 

possível supor que os CF do guaraná possam apresentar características moderadamente 

polares. 

Tendo em vista o exposto acima é possível constatar a complexidade da otimização de 

um processo de extração de CF. Levando em consideração que pesquisas científicas 

geralmente exigem tempo e elevado número de ensaios, o que as torna, muitas vezes, 

inviáveis, diversas tentativas têm sido realizadas a fim de reduzir o número de pontos 

experimentais e, com isso, poupar tempo e gasto garantindo a mesma confiabilidade (Mateus 

et al., 2001).  

No presente estudo, os resultados do processo de extração realizado pela análise de 

DCCR permite-nos supor que para atingir uma extração acima de 80% de PA totais a 

porcentagem de água deve ser inferior a 20%, sendo que a proporção dos solventes 

acetona/metanol não interferiu na extração desses compostos. Avaliados os parâmetros que 

exerceram maior influência na extração de CF totais verificou-se ausência de significância no 

modelo de regressão. 

Ainda são poucos os estudos que utilizam o DCCR como ferramenta para a 

padronização do processo de extração de CF. Além disso, os poucos dados existentes são 

conflitantes. Em estudo desenvolvido com diversas espécies de cebola, no qual foi otimizado 

método de extração de CF por meio de planejamento fatorial 2
4
, o solvente metanol 

apresentou maior eficiência de extração quando comparado ao solvente acetato de etila. 

Depois de identificado o solvente ótimo para a extração, foram avaliados a influência do 

tempo de extração, rotação e tempo com e sem interrupções de agitação (Souza et al., 2009).  

Em estudo desenvolvido com carambola, o resultado do DCCR apontou que a 

concentração do solvente acetona foi o fator principal na influência da extração de CF. As 

condições ótimas de extração de CF da carambola foram acetona:água (49:51, v:v), 

temperatura de 48,82°C e duração de 126,49 min (Yap et al., 2009). Semelhante, em pesquisa 

realizada com folhas de henna, as condições ótimas para a extração de CF definidas pelo 

DCCR foram: solvente acetona:água (48:52, v:v), duração de 73,78 min e temperatura de 
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39,57°C (Uma et al., 2010). 

 

 

2.6. Conclusões parciais 

 

 

 Em suma, os compostos fenólicos do guaraná em pó foram extraídos em maior 

quantidade quando empregada a mistura dos solventes metanol:água (30:70, v:v) e 

acetona:água (70:30, v:v) e quatro ciclos de extração, indicando a necessidade da utilização da 

acetona em ao menos um ciclo de extração. Tal fato provavelmente se deve ao elevado teor de 

PA presente na semente do guaraná, composto este de alta afinidade com a acetona. O tempo 

de homogeneização também interferiu de forma crescente ao conteúdo de CF totais. 

 O DCCR foi de grande importância para delinear estatisticamente a melhor condição 

de extração de PA totais e indicou ser uma importante ferramenta na otimização deste 

processo, a partir da combinação das variáveis de interesse. 
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CAPÍTULO 3 

GUARANÁ (Paullinia cupana): CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E ATIVIDADE 

ANTIOXIDANTE IN VITRO 

 

 

RESUMO 

 

 

O Brasil abriga uma grande variedade de frutas nativas ainda inexploradas, dentre elas o 

guaraná. Estudos indicam que o guaraná pode apresentar capacidade antioxidante justificada 

pela presença de alguns polifenóis. Portanto, este capítulo teve como objetivo avaliar a 

capacidade antioxidante in vitro e caracterizar os principais compostos bioativos do guaraná e 

suas frações. Foram analisados o guaraná fruto, separado manualmente em polpa, casca e 

semente, e o guaraná em pó comercial. Foram realizadas as seguintes análises: (a) composição 

centesimal; (b) CF e PA totais (extraíveis e não- extraíveis), empregando Folin-Ciocalteau e 

hidrólise ácida (butanol-HCl), respectivamente; (c) principais compostos bioativos por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE); (d) carotenóides totais por 

espectrofotometria; (e) fitosteróis por Cromatografia Gasosa; e (f) atividade antioxidante in 

vitro pelo teste ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) e pelo Ensaio radical  DPPH
. 

(1,1-difenil-2-2picrilhidrazil). As frações polpa, casca e semente do guaraná e o guaraná em 

pó comercial apresentaram, 2, 14, 51 e 129 mg EAG/g de CF extraíveis e 0, 3, 2 e 4 mg 

EAG/g de CF não-extraíveis. Os teores de PA extraíveis e não-extraíveis das frações foram 6, 

15, 28 e 46 mg EqCI/ g e 0, 3, 2 e 4 mg de EqCI/ g, respectivamente. Os compostos bioativos 

encontrados nas amostras foram catequina, epicatequina, PA B1, PA B2, cafeína e teobromina 

nas seguintes concentrações: 30,05; 20,23; 3,72; 3,37; 39,82 e 0,14 mg/g de pó comercial, 

respectivamente; 6,63; 0,26; 0,17; 0,06; 35,63 e 0,25 mg/g de semente, respectivamente; e 

0,07; 0,01; 0,03; 0,03; 0,02 e 1,17 mg/g de casca, respectivamente. Não foram encontrados 

CF na polpa. A casca apresentou maior conteúdo de teobromina e nenhuma das amostras 

apresentou teofilina. Os carotenóides só foram encontrados na casca (34 µg/g). Os fitosteróis 

encontrados nas amostras foram o brassicasterol, campesterol, stigmasterol e β-sitosterol nas 

seguintes concentrações: 0; 8,01; 6,45 e 40,45 µg/ g de polpa, respectivamente; 225,79; 

1110,34; 126,41 e 830,49 µg/g de casca, 4,19; 7,94; 9,86 e 98,59 µg/ g de semente; e 5,85; 

23,90; 11,92 e 151,33 µg/g de pó comercial, respectivamente. A atividade antioxidante dos 
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extratos de fenólicos extraíveis pelo método ORAC foi de 258, 1007, 948 e 2693 µM ET/g de 

polpa, casca, semente e pó, respectivamente. Por DPPH foi possível avaliar a fração extraível 

e a não extraível das amostras, sendo necessários 119, 67 e 24 g de casca, semente e pó de 

guaraná para inibir 1g de DPPH, e 475, 347 e 249 g de casca, semente e pó de guaraná para 

inibir 1g de DPPH, respectivamente. Os resultados obtidos sugerem que o guaraná é uma boa 

fonte de compostos antioxidantes, oferendo possíveis efeitos benéficos à saúde quando 

consumidos diariamente. 

 

Palavras-chave: guaraná, atividade antioxidante, compostos bioativos. 

 

 

3.1. Introdução 

 

 

 Há uma crescente evidência científica associando dieta rica em frutas e verduras à 

diminuição do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, certos tipos de câncer e 

processos degenerativos relacionados ao envelhecimento (Kris-Etherton et al., 2002; Stanner 

et al., 2004). 

 Estudos indicam que os compostos bioativos presentes nas plantas são capazes de 

impedir ou reduzir o estresse oxidativo e, conseqüentemente, as doenças geradas por esse 

processo (Weisburger & Williams, 2000; Zumbé, 1998; Wollgast & Anklam, 2000). 

 O Brasil abriga uma variedade imensa de frutas nativas ainda inexploradas de grande 

interesse para a agroindústria e possível fonte de rendimentos para a população (Alves et al., 

2008; Arraz et al., 2009; Rufino et al, 2010). 

 Estudos recentes indicam que o guaraná, planta nativa do Brasil, pode apresentar 

capacidade antioxidante justificada pela presença considerável de polifenóis, especialmente 

taninos condensados, além de altos teores de alcalóides do tipo metilxantinas, como a cafeína 

(Basile et al., 2005; Fukumasu et al., 2006; Majhenic et al., 2007).  

 Em suma, além de ser usado como estimulante dos sistemas nervoso e cardiovascular, 

o guaraná vem sendo empregado na medicina popular com uma variedade de propósitos 

terapêuticos, como anti-diarréico, diurético, analgésico, antipirético e no tratamento de 

enxaqueca (Henman, 1982; Majhenic et al., 2007). 

 Diversos fatores decorrentes do processamento podem afetar a capacidade 
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antioxidante de vegetais, positiva ou negativamente. Tendo em vista que o guaraná passa pelo 

processo de torrefação, e o aquecimento pode ocasionar decréscimo de polifenóis, bem como 

favorecer a formação de novos compostos como os produtos da reação de Maillard, faz-se 

necessário levar em consideração essa possível alteração analisando a matéria-prima antes do 

processamento (Nicoli et al., 1999; Daglia et al., 2000; López-Galilea et al., 2006). 

A geração de elevadas quantidades de resíduos agroindustriais pela indústria de 

alimentos é considerada um dos principais problemas ambientes. Assim, diversos estudos vêm 

sendo realizados com esses subprodutos a fim de verificar a presença de possíveis compostos 

bioativos e sua aplicação em indústria farmacêutica ou cosmética, por exemplo (Will et al., 

2000; Waldron, 2001; Farah & Donangelo, 2006; Food and Agriculture Organisation, 2006; 

Ishimoto, 2008). 

 Assim, o objetivo deste capítulo foi estimar a capacidade antioxidante in vitro, bem 

como a caracterização de compostos bioativos do guaraná e suas frações, contribuindo para o 

aumento do conhecimento acerca desta fruta nativa. 

 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

Os objetivos deste capítulo desenvolvidos nas frações casca, polpa, semente e pó 

comercial no guaraná foram: 

(a) Determinar a composição centesimal; 

(b) Determinar o teor de compostos fenólicos totais (extraíveis e não-extraíveis); 

(c) Determinar o teor de proantocianidinas totais (extraíveis e não-extraíveis); 

(d) Quantificar os principais compostos fenólicos; 

(e) Quantificar as metilxantinas; 

(f) Determinar o teor de carotenóides totais; 

(g) Quantificar os principais fitoesteróis; 

(h) Avaliar a capacidade antioxidante total das amostras utilizando testes in vitro.  
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3.3. Material e métodos 

 

 

3.3.1. Material 

 

 

As amostras de guaraná, fruto (Figura 3.1) e pó comercial, foram fornecidas pela 

Empresa Guaranapis. A safra dos frutos utilizados é referente ao período de novembro a 

março de 2010 e o guaraná em pó lote número 03 2010. 

 
 

               

Guaraná in natura 

 

Figura 3.1. Guaraná in natura fornecido pela empresa Guaranápis. 

 

 

3.3.2. Métodos                     

 

 

3.3.2.1. Preparo das amostras 

 

O fruto foi separado manualmente em casca, polpa e semente. As amostras foram 

armazenadas em embalagem a vácuo, na ausência de luz e mantido a -20ºC até o momento 

das análises (Figura 3.2). Após o primeiro descongelamento, as amostras foram 

acondicionadas em pequenas porções e embaladas a vácuo, de forma a evitar o 

descongelamento freqüente das mesmas e conseqüente degradação. Dessa forma, a cada 

análise as amostras foram trituradas com auxílio de moedor de café (modelo Cadence) até que 



70 

 

alcançassem a forma de pó, e homogeneizadas (Figura 3.3). Para análise do guaraná em pó 

comercial foram homogeneizadas três amostras de um mesmo lote (03 2010) e armazenadas 

em recipiente próprio em temperatura ambiente. As análises foram realizadas em triplicata. 

 

      A     B                    

       C     D 

                                             E                                           

Figura 3.2. Guaraná após separação manual e embalagem a vácuo. Onde: (A) Casca in natura; 

(B) Polpa + semente in natura; (C) Casca embalada a vácuo; (D) Semente, sem a polpa, 

embalada a vácuo; e (E) Polpa embalada a vácuo. 
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 A   B 

 C  D 

 E  F 

 

     Figura 3.3. Guaraná após porcionamento e embalagem a vácuo e após trituração. Sendo: 

(A) Casca porcionada e embalada a vácuo; (B) Semente porcionada e embalada a vácuo; (C)    

Polpa porcionada e embalada a vácuo; (D) Semente, Casca e polpa; (E) Semente triturada; e 

(F) Casca triturada.      

 

 

3.3.2.2. Composição nutricional 

 

 

As amostras foram analisadas conforme método preconizado pela AOAC (1995) para 
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umidade, proteínas, lipídios e cinzas. 

 Umidade: realizada por método gravimétrico, o qual se baseia na determinação 

da perda de peso do alimento submetido a aquecimento em estufa a 105
o
C, resultando no 

resíduo seco ou dessecado. 

 Proteínas: realizadas por meio do método de Micro-Kjeldhal, o qual envolve as 

etapas de digestão, destilação e titulação para a determinação da concentração de 

nitrogênio da amostra, a partir do qual se calculou o teor de proteína total. Foi utilizado o 

fator 5,75 para conversão de nitrogênio total em proteína bruta. 

 Cinzas (Resíduo Mineral Fixo): determinadas por incineração do produto a 

550°C. Foram pesados aproximadamente 2 g de cada amostra dessecada em cadinhos 

calcinados e tarados. 

 Carboidratos: determinados por diferença das porcentagens de umidade, 

proteínas, cinzas, fibras e lipídios. 

 Valor energético dos alimentos em 100 g: para a estimativa foram empregados 

os coeficientes de Atwater (Watt & Merrill, 1963), ou seja, 4 kcal/g (17 kJ/g) para proteínas, 4 

kcal/g (17 kJ/g) para carboidratos e 9 kcal/g (37 kJ/g) para lipídios. 

 Lipídios totais: determinados pelo método de extração por Soxhlet. Foram 

pesados 2 g de cada amostra e transferidas para o cartucho de extração. Em seguida, os 

cartuchos contendo as amostras foram pendurados no extrator de Soxhlet e os reboilers, 

previamente tarados, foram acondicionados em seus respectivos “buracos”. Em seguida, o 

solvente foi adicionado e, após abertura da água, iniciou-se o refluxo. Após 3 horas de 

cartucho mergulhado no solvente e 3 horas do cartucho suspenso, o solvente foi evaporado 

e os reboilers foram levados à estufa 105ºC e pesados após resfriados. 

 Fibras: As análises de fibras totais foram padronizadas em nosso Laboratório 

de Bromatologia da Faculdade de Saúde Pública/USP. O método utilizado foi o 

enzimático-gravimétrico (Lee et al,. 1992), cujos procedimentos estão resumidamente 

descritos a seguir: 

- Em cadinhos de fundo de vidro sinterizado (capacidade 50 mL; porosidade 40-60 

mm) foram adicionados, aproximadamente, 1g de lã de vidro como auxiliar de 

filtração. Os cadinhos foram deixados 24 horas em solução de extran a 2%, depois 

lavados com auxílio de cepilho e enxaguados com água destilada. Foram secos em 

estufa a 105
o
C e incinerados em mufla a 525

o
C por 5 horas, resfriados e lavados com 

HCl 0,5N.  
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- Um grama de amostra (casca, polpa e semente de guaraná e guaraná em pó) foi 

pesado em triplicata. Em seguida, foram adicionados 40 mL de solução tampão 

MES/TRIS, 50 L de enzima -amilase, 100 L de protease, 5 mL de HCl 0,561N e 

100 L de amiloglicosidase. A partir deste hidrolisado foram determinados os teores 

de fibra alimentar total (FT). 

- Os resultados de FT foram obtidos após subtração dos valores de cinzas, proteínas 

(N x 5,75 – determinado por destilação em micro-Kjeldahl) e brancos (resíduo das 

provas em branco corrigido para cinzas e proteínas). 

 

 

3.3.2.3. Método de extração de compostos fenólicos (extraíveis e não-extraíveis) 

 

 

Para a extração de compostos fenólicos extraíveis (ou livres), foi utilizado o método de 

extração padronizado no capítulo 2 que emprega quatro ciclos de extração, sendo duas com 

solução metanol:água (30:70, v:v) e duas com acetona:água (70:30, v:v), sob agitação 

magnética por 1 hora cada e centrifugação a 18000 × g por 15 min em temperatura ambiente. 

Os sobrenadantes foram recolhidos a cada etapa e juntados em balão volumétrico para análise. 

Já os compostos fenólicos não-extraíveis das amostras foram determinados nos resíduos 

da extração de fenólicos livres. O método de análise empregado foi o descrito por Hartzfeld et 

al. (2002), o qual emprega hidrólise ácida. 

Todo o resíduo da extração de fenólicos livres (aproximadamente 0,5g) foi transferido 

para tubos Pyrex (capacidade de 70 mL) com tampa rosqueada de teflon. Foram adicionados 

10 mL de metanol e 1 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado. Os tubos foram tampados 

com força de forma a evitar que o solvente fosse evaporado e que o espaço restante dentro do 

tubo funcionasse como condensador. Os tubos foram então acondicionados em bloco 

previamente aquecido a 85°C e deixados por 20 h. Após resfriadas, as amostras foram 

transferidas para tubo de centrífuga e centrifugados nas mesmas condições descritas acima, 

sendo o sobrenadante recolhido em balão volumétrico, acondicionados em frascos âmbar e 

analisados. 
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3.3.2.4. Quantificação de compostos fenólicos totais (extraíveis e não-extraíveis) 

 

 

A determinação de compostos fenólicos totais das três frações do fruto e do pó 

comercial foi realizada também de acordo com Singleton & Rossi (1965), o qual emprega o 

reagente de Folin-Ciocalteu, conforme descrito no item 2.3.2.4 (capítulo 2). Foi utilizado o 

ácido gálico como padrão e os resultados obtidos foram expressos em mg de equivalente de 

ácido gálico/ g de amostra (mg EAG/g). 

 

 

3.3.2.5. Quantificação de proantocianidinas totais (extraíveis e não-extraíveis) 

 

 

O conteúdo de PA totais foi determinado por meio de método espectrofotométrico 

descrito por Porter et al. (1986), de acordo com o item 2.3.2.5 do capítulo 2.  

Para a análise das PA não-extraíveis (ou hidrolisáveis), todo o resíduo da extração de 

compostos fenólicos extraíveis (método padronizado no capítulo 2) foi transferido para o tubo 

e adicionados os reagentes. Os mesmos procedimentos descritos para PA extraíveis foram 

executados. No entanto, ao serem resfriados, antes da leitura, todo o volume dos tubos foi 

transferido para tubos de centrífuga, sendo os tubos lavados 2 vezes com 2 mL de n-butanol 

cada e centrifugados a 18000 × g por 15 minutos em temperatura ambiente. Em seguida, o 

sobrenadante foi recolhido e acondicionado em balão volumétrico de 25 mL e o resíduo 

lavado 2 vezes de 5 mL cada com n-butanol, seguido de re-centrifugação. Os sobrenadantes 

foram unidos, o volume ajustado com butanol e, em seguida, realizada a leitura da 

absorbância. Foi feito um branco contendo somente o solvente de extração (metanol: acetona: 

água), o butanol-HCl e o reagente de ferro. 

 

 

3.3.2.6. Determinação dos principais compostos fenólicos e metilxantinas por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

 

 

A separação dos compostos foi realizada em um sistema de Cromatografia Líquida de 
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Alta Eficiência com detector eletroquímico (HPLC-ECD), equipado com bomba Modelo 584, 

injetor automático Modelo 542 mantido a 4°C, detector Eletroquímico Multicanal 

Coularray
TM 

Modelo 5600A com 8 canais, programados de acordo com a Quadro 3.1, e UV-

vis Modelo 528 a 272 nm, ambos da Marca ESA (Chelmsford, MA). 

 

Quadro 3.1. Potenciais de detecção dos canais. 

Potenciais de detecção dos canais 

Canal 1 2 3 4 5 6 7 8 

Comprimento de onda (nm) 100 200 300 400 500 600 700 UV a 272 

         

Foi utilizada coluna cromatográfica T3 Atlantis® (4,6 × 150 mm) com diâmetro de 

partícula de 5 µm, e pré-coluna T3 Atlantis® (T3 4,6 × 20mm), ambas da Marca Waters Co 

(Milford, MA). 

As fases móveis utilizadas foram:  

(a) fase A, composta por água:acetonitrila 98:2 (v:v) em 5 mM de acetato de amônio; 

pH 3,6, ajustado com ácido fórmico; e  

(b) fase B, composta por água: acetonitrila 30:70 (v:v) em 5 mM de acetato de 

amônio; pH 3,6, ajustado com ácido fórmico.  

O fluxo aplicado foi de 0,8 mL/minuto com o gradiente de concentração de acordo 

com o Quadro 3.2. 

 

Quadro 3.2. Gradiente de concentração da fase móvel B. 

Gradiente de concentração 

Minutos 0,0 40 100 110 120 122 135 

% B 5,0 10 30 100 100 5,0 5,0 

        

 

A identificação dos analitos foi realizada pela comparação do tempo de retenção dos 

picos identificados na amostra com os picos obtidos pela injeção de padrões comerciais, e 

confirmados por voltamograma. Os resultados foram calculados a partir da elaboração de 

curva de calibração dos padrões catequina, epicatequina, proantocianidina B1, 

proantocianidina B2, cafeína, teobromina e teofilina.  

A análise foi desenvolvida utilizando-se o extrato obtido de acordo com o descrito no 
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item 2.4.1 (capítulo 2). 

 Os métodos para análise das catequinas e metilxantinas do guaraná foram validados 

determinando-se a linearidade, bem como os limites de quantificação (LQ) e detecção (LD), 

calculada para cada analito.  

A identidade dos compostos foi confirmada por CLAE (Modelo 1200, Agilent 

Technolohgies) acoplada a espectrômetro de massas (Triplo quadrupolo híbrido, íon trap 

linear, 3200Qtrap, ABSciex). Esta análise foi realizada em colaboração com o CEMSA, 

utilizando a mesma coluna e gradiente descritos acima. As análises de MS/MS foram 

realizadas no modo negativo, com os seguintes parâmetros para a fonte: curtain gas, 15; cad 

gas, high; temperature, 650 °C; nebulizer gas, 55; heater gas, 55; ion spray voltage, -4500 V; 

declustering potential, -30 V; entrance potential, -10 V; colision energy, -10 V. A detecção foi 

feita no modo EMS (Enhanced Mass Scan) e EPI (Enhanced Product Ion), e confirmada no 

modo MRM (Multiple Reaction Monitoring) através das transições 289/245 para catequina e 

epicatequina, e 577/289 e 577/407 para procianidinas B1 e B2. 

 

 

3.3.2.7. Determinação de carotenóides totais 

  

 

Os carotenóides foram extraídos de acordo com Wilberg & Rodriguez-Amaya (1995). 

Este método consiste na extração sucessiva (em torno de 3 vezes ou até o extraído tornar-se 

incolor) de 3 g de amostra e adição de 40 mL de solução etanol-hexano (1:1) contendo 200 

mg/L de 2,6-di-tert-butil-p-cresol (BHT), visando evitar a oxidação dos carotenóides, a cada 

extração. A homogeneização foi realizada com auxílio de Ultra-turrax até que se atingisse 

consistência uniforme (aproximadamente 3 minutos). O homogenato foi então centrifugado a 

18.000 × g por 15 min a temperatura ambiente e o sobrenadante transferido para um funil de 

separação contendo 25 mL de hexano e 20 mL de água. Após agitação por 30 a 60 segundos, 

a fase aquosa foi depositada em um segundo funil de separação e re-extraída 3 vezes com 40 

mL de etanol:hexano (1:1). A fração hexânica contida no primeiro funil de separação foi 

lavada 3 vezes com água deionizada, coletada, e a solução levada a rotavapor a 40°C para sua 

concentração. O volume final foi ajustado para 25 mL. 

As amostras foram analisadas em cubetas de quartzo realizando-se, inicialmente, o 

espectro de absorbância no UV-visível. Assim, supôs-se que o carotenóide presente em maior 
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quantidade na amostra foi o β-caroteno e obteve-se o coeficiente de extinção molar do mesmo 

para, em seguida, calcular seus teores presentes nas amostras. 

O cálculo foi realizado de acordo com Talcott e Howard (1999), empregando-se a 

seguinte equação: 

(AV x 10
6
)/ (A

1%
1cm x 100G) 

 

Onde: 

A: absorbância em 450 nm; 

V: volume total do extrato; 

A
1%

1cm: coeficiente de extinção; e 

G: peso da amostra em gramas. 

 

Os resultados encontrados foram expressos em µg de carotenóide/g de amostra. 

 

 

3.3.2.8. Determinação de fitoesteróis 

 

 

Para a obtenção da fração de fitosteróis foi utilizado o método de saponificação 

preconizado por Saldanha et al. (2006). Este método utiliza solução aquosa KOH 50% e 

álcool etílico, sob agitação magnética constante a temperatura ambiente, na ausência de luz, 

por 22 horas. Em seguida são adicionados água e hexano e agitados com auxílio do vórtex. A 

fração insaponificável é recolhida e, após repetir o procedimento três vezes, totalizando 

quatro extrações, esta é levada ao rotavapor a 40°C para sua concentração.   

A derivatização foi realizada de acordo com Johnson e Dutta (2003) com 

modificações. Este método se baseia na reação decorrente da adição de Tri-Sil a temperatura 

ambiente, na ausência de luz, por 2 horas. Em seguida o Tri-Sil é evaporado sob fluxo de 

nitrogênio (N2) e o hexano adicionado, com agitação, sendo o sobrenadante filtrado e seco 

novamente sob N2 e diluído previamente à injeção. 

  As análises cromatográficas foram realizadas em Cromatógrafo a Gás, Modelo CG-

2010, Marca Shimadzu, equipado com detector de ionização em chama e com coluna capilar 

Factor Four (30 m × 0,25 mm × 0,25 µm) da Varian, USA. As condições cromatográficas 

empregadas foram as seguintes:  
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 - injeção em modo split 1:20;   

 - temperatura do injetor 290ºC e do detector 350ºC;  

 - condições das colunas: temperatura inicial 230ºC 
2ºC/min 

264ºC (5 minutos) 
1ºC/min           

  
275ºC (2 minutos); 

 - tempo da corrida: 35 minutos. 

 Os resultados foram calculados a partir da elaboração de curva de calibração dos 

padrões brassicasterol, campesterol, stigmasterol e -sitosterol, cujas concentrações foram de 

10 a 250 µg/mL, de 1 a 180 µg/mL, de 1 a 250 µg/mL e de 1 a 180 µg/mL, respectivamente.  

O método foi validado de acordo com os seguintes parâmetros: linearidade, precisão e 

limites de detecção e quantificação.  

             

 

3.3.2.9. Avaliação da atividade antioxidante in vitro  

 

  

3.3.2.9.1. Teste da capacidade de absorbância de radical oxigênio (ORAC) 

 

 

O método ORAC é baseado na proteção de uma sonda fluorescente (fluoresceína) 

contra o ataque de um radical livre (AAPH). É um dos únicos métodos que combina tempo e 

grau de proteção. O meio reacional é composto de fluoresceína (3‟,6‟-

dihidroxi[isoben‟zofuran-1[3H],9‟[9H]-xanten]-3-ona), o radical livre estável AAPH 

[dihidrocloreto de 2,2‟-azobis(2-aminopropanol)] dissolvidos em tampão fosfato com e pH 

7,4. Após a adição da amostra e condicionamento a 37°C, o caráter antioxidante da amostra 

protege a fluoresceína do radical livre, mantendo a fluorescência por tempo maior. Como 

padrão foi utilizado o Trolox. 

Foram utilizados os métodos descritos por Ou et al. (2001) e Prior et al. (2003), com 

modificações. 

Em microplaca FLUOTRAC 200 com 96 cavidades (fundo plano, cor preta, Greiner 

BIO-one Brasil), foram pipetados 50 µL de amostra (convenientemente diluída), 150 µL de 

fluoresceína (93,54 nmol/L) e 50 µL de AAPH (221 mmol/L). Para o branco e diluições foi 

utilizado tampão fosfato (75mmol/L, pH 7,4).  

Para as 3 soluções (branco, Trolox e amostra) determina-se a área sob a curva (AUC) 
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pela expressão: 

                         AUC = (0,5 + F5/ F0 + F10/ F0 + F15/ F0 + ... + F60/ F0) x 5 

                                                       

A fluorescência foi mensurada a 37°C, com excitação de 493 nm e emissão de 515 

nm, durante 60 minutos a cada 5 minutos, utilizando-se o leitor de placas (modelo SpectraMax 

M5, Molecular Devices Inc.). Para o cálculo da capacidade antioxidante das amostras foi 

elaborada curva de calibração com o padrão (400 µmol/ L) em seis concentrações diferentes 

(0; 2,5; 5; 10; 20; 30 e 40 µM). 

Os resultados obtidos foram expressos em equivalentes de Trolox (µM)/g de amostra. 

 

 

3.3.2.9.2. Ensaio radical 1,1-difenil-2-2picrilhidrazil (DPPH
.
) 

 

 

 Esta técnica está baseada na capacidade do radical DPPH
.
 em reagir com doadores de 

hidrogênio (antioxidantes). O caráter antioxidante da amostra reduz o DPPH
.
 ao ceder um 

átomo de hidrogênio, produzindo DPPH que não apresenta a coloração violeta original deste 

radical. O grau de descoloração do DPPH
. 
é medido espectrofotometricamente em solução 

metanólica até a absorbância constante, em 515 nm. Quanto maior a descoloração, maior o 

caráter antioxidante da amostra. Foi utilizado o método proposto pela Embrapa (Rufino et 

al., 2007), com modificações. 

A partir do material extraído, foram preparadas soluções com diferentes 

concentrações. Em microplaca de poliestireno com 96 cavidades (fundo plano, transparente, 

Greiner Bio-one GmbH),  foram pipetados 200 µL de DPPH (150 µmol/ L) e 20 µL de 

amostra (convenientemente diluída). Para o branco, foram pipetados apenas 200 µL de 

metanol e, para o controle, 200 µL de DPPH (150 µmol/ L) e 20 µL de metanol. 

A absorbância foi mensurada no comprimento de onda de 515 nm, utilizando-se o 

leitor de placas (modelo SpectraMax M5, Molecular Devices Inc.). Para o cálculo da 

capacidade antioxidante das amostras foi elaborada curva de calibração com o padrão (DPPH) 

em oito concentrações diferentes (0; 10; 20; 30; 40; 50; 60 e 80 µM). 

O resultado foi expresso em g de guaraná/g de DPPH. 
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3.3.3. Análise estatística 

 

 

 A análise estatística dos resultados foi realizada conforme especificado no item 2.3.3 

do capítulo 2. 

 

 

3.4. Resultados 

 

 

3.4.1. Composição centesimal 

 

Os resultados da composição centesimal das amostras de guaraná em suas frações 

polpa, casca, semente e pó comercial em base úmida encontram-se representados na Tabela 

3.1. 
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Tabela 3.1. Composição centesimal das frações casca, polpa e semente do guaraná 

fruto e do guaraná em pó comercial em % de base úmida (e base seca). 

          

 Polpa Casca Semente Pó comercial 

Energia total 

em kcal 

48,2 ± 1,6 
(b) 

(326,6 ± 11,8)
 

21,7 ± 0,7 
(a) 

(153,2 ± 5,6)
 

140,9 ± 4,8 
(c) 

(254,3 ± 11,9)
 

336,8 ± 13,2 
(d) 

(359,6 ± 13,9)
 

Umidade 85,2 ± 0,2 
(d)

 85,8 ± 0,3 
(d)

 44,6 ± 0,4 
(b)

 6,3 ± 0,0 
(a)

 

Proteínas 
2,5 ± 0,2 

(a) 

(17,2 ± 1,5)
 

1,5 ± 0,0 
(a) 

(10,5 ± 0,2)
 

8,1 ± 0,1 
(b) 

(14,6 ± 0,2)
 

10,3 ± 1,0 
(c) 

(11,0 ± 1,0)
 

Lipídios 
0,6 ± 0,1 

(a) 

(4,0 ± 0,5)
 

1,4 ± 0,0 
(a) 

(9,7 ± 0,4)
 

2,2 ± 0,3 
(a)   

(3,9 ± 0,6)
 

4,9 ± 1,5 
(b)          

(5,2 ± 1,6)
 

Carboidratos 
8,2 ± 0,5 

(b) 

(55,5 ± 4,2)
 

0,8 ± 0,2 
(a) 

(5,9 ± 2,1)
 

22,3 ± 1,8 
(c) 

(40,3 ± 4,0)
 

62,8 ± 1,3 
(d) 

(67,1 ± 1,4)
 

Fibras totais 
2,0 ± 0,5 

(a) 

(13,3 ± 3,7)
 

10,0 ± 0,2 
(b) 

(70,3 ± 1,6)
 

21,9 ± 2,1 
(d) 

(39,6 ± 3,7)
 

13,9 ± 1,5 
(c) 

(14,8 ± 1,6)
 

Cinzas 
1,5 ± 0,0 

(c) 

(10,1 ± 0,2)
 

0,5 ± 0,0 
(a) 

(3,5 ± 0,2)
 

1,0 ± 0,0 
(b) 

(1,7 ± 0,1)
 

1,7 ± 0,0 
(d)          

(1,8 ± 0,0)
 

     

Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatisticamente significativa (p< 0,05). 

   

Destaca-se desta etapa do trabalho o alto teor de fibras totais encontradas na casca. 

Aproximadamente 70% da casca do guaraná em base seca são equivalentes à fibra. A semente 

in natura apresentou teor de fibra consideravelmente maior em relação à semente processada 

(pó comercial).  
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3.4.2. Compostos fenólicos (extraíveis e não-extraíveis) 

  

 

O guaraná em pó comercial apresentou elevado conteúdo de fenólicos totais quando 

comparado às demais frações do guaraná (polpa, casca e semente; Tabela 3.2). Observou-se 

uma ampla diferença dos teores de fenólicos totais do guaraná fruto quando comparados em 

base úmida e base seca. Isso porque, tanto a polpa quanto a casca, apresentam umidade 

extremamente alta (aproximadamente 85%) e a semente, umidade intermediária (em torno de 

45%). Já no pó comercial, cuja umidade é baixa (em média 6%), essa diferença, obviamente, 

não foi possível ser observada. 

 

Tabela 3.2.  Teores de compostos fenólicos totais extraíveis e não-extraíveis do 

guaraná (casca, polpa, semente e pó comercial) em base úmida (e base seca). 

 Compostos fenólicos extraíveis Compostos fenólicos não-extraíveis 

 (mg EAG*/g) (mg EAG*/g) 

Polpa 
2,04 ± 0,17 

(a) 

(13,81 ± 1,16)
 

0,24 ± 0,04 
(a)

 
(1,62 ± 0,30) 

Casca 
13,85 ± 1,07 

(a) 

(97,85 ± 7,58)
 

2,96 ± 0,05 
(c)

 
(20,92 ± 0,37) 

Semente 
51,36 ± 4,50 

(b) 

(92,68 ± 8,12)
 

2,25 ± 0,23 
(b)

 
(4,06 ± 0,41)

 

Pó comercial 
128,64 ± 7,76 

(c) 

(137,36 ± 8,28)
 

4,09 ± 0,28 
(d)

 
(4,37 ± 0,29)

 

* EAG = equivalentes de ácido gálico. 

Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença estatisticamente significativa (p < 0,05). 

 

 

Os resultados da determinação de PA totais das três frações do guaraná e do pó 

comercial estão expostos na Tabela 3.3. As frações casca, semente e pó comercial apresentam 

teores elevados desses taninos. A semente e o pó, quando em base seca, apresentam 

concentrações muito semelhantes. Entretanto, faz-se necessário destacar o alto teor de PA 

extraíveis e não-extraíveis na casca, quando em base seca.  
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Tabela 3.3. Teores médios e desvio padrão de proantocianidinas totais extraíveis e não 

extraíveis do guaraná (casca, polpa, semente e pó comercial) em base úmida (e base seca). 

 Proantocianidinas extraíveis Proantocianidinas não-extraíveis 

  (mg EqCI*/ g) (mg EqCI*/ g) 

Polpa 
6,16 ± 0,60 

(a)
 

(41,75 ± 4,08) 

0,51 ± 0,08 
(a)

 

(3,43 ± 0,56) 

Casca 
15,49 ± 2,43 

(b)
 

(109,47 ± 17,15) 

2,97 ± 0,19 
(c)

 

(20,98 ± 1,35) 

Semente 
28,03 ± 1,83 

(c)
 

(50,58 ± 3,30) 

2,44 ± 0,10 
(b)

 

(4,40 ± 0,18) 

Pó comercial 
45,90 ± 2,45 

(d)
 

(49,01 ± 2,62) 

3,59 ± 0,09 
(d)

 

(3,83 ± 0,09) 

* EqCI: Equivalente de cloreto de cianidina 

Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença estatisticamente significativa (p < 0,05). 

  

Os CF identificados no guaraná em pó comercial por meio de HPLC-ECD e seus 

respectivos tempos de retenção (TR) foram: catequina (32 min), epicatequina (52 min), 

proantocianidina B1 (26 min) e proantocianidina B2 (45 min) (Figura 3.4). 

 

Figura 3.4. Cromatograma do guaraná em pó. 

 

Os CF identificados no guaraná em pó comercial por meio de HPLC-ECD foram 

confirmados por MS/MS. Pelo cromatograma de varredura de compostos do guaraná em pó 
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foi possível comparar o TR dos compostos e confirmar somente a presença de catequina e 

epicatequina, com o TR de 34,07 e 54,11 min, respectivamente (Figura 3.5).  

 

 

Figura 3.5. Cromatograma da varredura de compostos do guaraná em pó. 

 

A confirmação de catequina, epicatequina e proantocianidinas, realizada por meio da 

análise em que buscam-se compostos conhecidos e com condições otimizadas por infusão 

(MRM), encontra-se na Figura 3.6.  

 

A 

B 

 C 

Figura 3.6. Cromatogramas das transições de ions no guaraná em pó, sendo: (A) 577/289 

a.m.u; (B) 289/245 a.m.u.; e (C) 577/407 a.m.u. 
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As transições dos íons 577/289 e 577/407 correspondem às PA dímeros (B) e dos íons 

289/245 às catequinas e epicatequinas (Appeldorn, 2009).  

Avaliando os espectros de massa em conjunto com os dados de TR dos 

cromatogramas do guaraná e dos padrões é possível supor que os compostos evidenciados na 

Figura 3.6 são catequinas, epicatequinas e proantocianidina dímeros B1 e B2, que tem sido 

detectado em sementes de guaraná. 

Os picos com maior intensidade foram fragmentados para obtenção do espectro de 

fragmentação. Os íons observados foram 289 e 245, correspondentes aos compostos catequina 

e epicatequina (figura 3.7). 

 

A 

B 

 

Figura 3.7. Cromatogramas e espectros, sendo (A) espectro da fragmentação da catequina 

(TR: 34,07 min); e (B) espectro da fragmentação da epicatequina (TR: 54,11 min). 

 

 Na Tabela 3.4 estão expostos os resultados de CF encontrados no presente estudo. 

Assim como o observado na análise de CF totais, não foi detectado nenhum dos compostos 

analisados na polpa. A casca também não apresentou teores consideráveis dos CF analisados. 

Os maiores teores de catequina, epicatequina e PA B1 e B2 foram observados no guaraná em 

pó. Mesmo levando-se em consideração que a semente possui quase 50% de umidade, a 

mesma apresentou teores menores de todos os CF analisados quando comparada ao guaraná 

em pó.  
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Tabela 3.4. Teores médios e desvio padrão de compostos fenólicos do guaraná (casca, polpa, 

semente e pó comercial) em base úmida (e base seca). 

 Fenólicos (mg /g) 

  
Catequina Epicatequina 

Proantocianidina 

B1 

Proantocianidina 

B2 

Polpa ND ND ND ND 

Casca 
0,07 ± 0,01 

(0,48 ± 0,10)
 

0,01 ± 0,01 

(0,08 ± 0,06)
 

0,03 ± 0,01       

(0,19 ± 0,11)
 

0,03 ± 0,02        

(0,20 ± 0,18)
 

Semente 
6,63 ± 0,57 

(11,95 ± 1,03)
 

0,26 ± 0,13 

 (0,47 ± 0,24)
 

0,17 ± 0,04       

(0,31 ± 0,08)
 

0,06 ± 0,01        

(0,11 ± 0,02)
 

Pó comercial 
30,05 ± 0,11 

(32,09 ± 0,12)
 

20,23 ± 0,31 

(21,60 ± 0,33)
 

3,72 ± 0,07       

(3,97 ± 0,08)
 

3,37 ± 0,07        

(3,60 ± 0,08)
 

 

ND = Valores abaixo do limite de detecção 

 

 Comparando o guaraná in natura e processado (semente e pó, respectivamente), 

observa-se que a proporção entre catequina e epicatequina é substancialmente menor no 

guaraná que sofreu tratamento, sendo 1,5:1 e 25:1 para semente e pó, respectivamente. Os 

cromatogramas (Figura 3.8) evidenciam essa diferença. 

A 
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B 

Figura 3.8. Cromatogramas, sendo (A) guaraná em pó; e (B) semente in natura. 

 

A semente e o pó comercial de guaraná foram as amostras que apresentaram maiores 

teores de cafeína (Tabela 3.5). Como já era de se esperar, os níveis de teobromina encontrados 

foram baixos, quando comparados à cafeína, e não foram encontrados teores de teofilina em 

nenhuma das amostras. 

 

Tabela 3.5. Teores médios e desvio padrão de metilxantinas do guaraná (casca, polpa, 

semente e pó comercial) em base úmida (e base seca). 

 Metilxantinas (mg /g) 

  Cafeína Teobromina 

Polpa 
0,03 ± 0,04  

(0,22 ± 0,28)
 

0,01 ± 0,00  

(0,05 ± 0,00)
                                       

Casca 
0,02 ± 0,00 

(0,13 ± 0,02)
 

1,17 ± 0,06 

  
(8,25 ± 0,42)

 

Semente 
35,63 ± 1,43 

(64,29 ± 2,57)
 

0,25 ± 0,09 

 (0,44 ± 0,15)
 

Pó comercial 
39,82 ± 0,02 

(42,52 ± 0,23)
 

0,17 ± 0,01 

 
(0,18 ± 0,01)

 

Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa (p < 0,05) 
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3.4.3. Carotenóides totais 

 

 

 O espectro de carotenóides da fração casca do guaraná encontra-se na Figura 3.9. 

Baseando-se no espectro, no solvente utilizado, no comprimento de onda da absorbância 

máxima [λmax, nm] e na % III/II encontrados na literatura (Rodriguez-Amaya, 2001), foi 

possível constatar que, na realidade, há uma mistura de carotenóides presentes na casca, dado 

à incompatibilidade dos dados encontrados no presente estudo com dados referentes aos 

carotenóides mais comuns em alimentos. O espectro que mais se aproximou do encontrado 

neste estudo foi o do β-caroteno (Figura 3.10), portanto a concentração de carotenóides totais 

foi calculada em equivalentes de β-caroteno.  

 

 

 

Figura 3.9. Espectro dos carotenóides totais da casca do guaraná. 
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Figura 3.10. Espectro dos seguintes carotenóides: licopeno, γ-caroteno, β-caroteno e α-

caroteno em éter de petróleo. Fonte: Rodriguez-Amaya (2001). 

 

O conteúdo de carotenóides totais da fração casca encontrado foi de 34,05 ± 1,15 µg/g. 

Ao realizar a extração de carotenóides das demais frações do guaraná, não foi identificado o 

espectro de carotenóides, indicando ausência desse composto nas demais amostras (polpa, 

semente e pó comercial). 

 

 

3.4.4. Fitosteróis 

 

 

Os resultados obtidos da análise de fitosteróis do guaraná estão expostos na Tabela 

3.6. De acordo com a mesma, faz-se necessário ressaltar o alto teor de fitosteróis na casca, no 

total 2,3 mg/ g em base úmida, sobretudo campesterol e β-sitosterol. Com relação à polpa, 

semente e pó, os resultados variaram de 0,01 a 0,15 mg/ g em base úmida.  
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Tabela 3.6. Teores dos principais fitosteróis do guaraná (casca, polpa, semente e pó 

comercial), em base úmida (e seca). 

     

Guaraná 
Fitosteróis (µg/ g) 

Brassicasterol Campesterol Stigmasterol β-sitosterol 

Polpa ND 
8,01 + 0,79 

(a) 

 (54,33 + 5,37)
 

6,45 + 0,68 
(a) 

(43,76 + 5,68)
 

40,45 + 4,18 
(a) 

(274,32 + 28,35)
 

Casca 
225,79 + 29,45 

(b) 

(1531,19 + 199,72)
 

1110,34 + 111,89
 (b) 

(7529,74 + 758,81)
 

126,41 + 18,41 
(b) 

(857,26 + 124,84)
 

830,49 + 51,27 
(c) 

(5631,94 + 347,71)
 

Semente 
4,19 + 2,14 

(a) 

(28,40 + 14,50)
 

7,94 + 0,77 
(a) 

 (53,84 + 5,23)
 

9,86 + 0,23 
(a) 

(66,83 + 1,57)
 

98,59 + 3,23 
(a, b) 

(668,57 + 21,87)
 

Pó comercial 
5,85 + 0,51 

(a) 

 (39,67 + 3,44)
 

23,90 + 1,59 
(a)  

(162,08 + 10,08)
 

11,92 + 0,29 
(a) 

(80,84 + 1,96)
 

151,33 + 4,35
 (b) 

(1026,23 + 29,47)
 

Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa (p < 0,05)  

ND = Valores abaixo do limite de detecção    

 

                    

A 
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B 

C 
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D 

Figura 3.11. Cromatogramas de fitosteróis do guaraná: (A) Polpa, (B) Casca, (C) Semente e 

(D) Pó comercial. 

 

 

3.4.5. Capacidade antioxidante 

 

 

 Curvas típicas desse experimento podem ser observadas na Figura 3.12.                      

 

 

Figura 3.12. Curvas típicas do teste de capacidade antioxidante por ORAC. 
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Podemos observar que o pó comercial apresenta valor de atividade antioxidante por 

ORAC consideravelmente maior quando comparado às demais amostras de estudo (Tabela 

3.7). No entanto, se convertermos os resultados obtidos para peso seco observa-se resultados 

diferentes (1750 ± 323, 7113 ± 460, 1710 ± 37 e 2876 ± 72 para polpa, casca, semente e pó, 

respectivamente). Ou seja, a casca, que possui umidade muito elevada, apresenta atividade 

antioxidante visível e significativamente maior quando em peso seco. Ao contrário da polpa 

que, apesar de também possuir grau de umidade elevado, manteve-se com baixa atividade 

antioxidante em ambas as bases (úmida e seca). 

 

Tabela 3.7. Atividade antioxidante das frações polpa, casca, semente e pó comercial do 

guaraná pelos métodos ORAC e DPPH. 

        

Guaraná ORAC
A 

(µM ET*/ g) DPPH
A
 (g guaraná/ g DPPH) 

 Fração extraível Fração extraível Fração não extraível 

Polpa 258 ± 48 
(a)

 - - 

Casca 1007 ± 65 
(b)

 118,79 ± 21,35 
(c)

 474,83 ± 81,32 
(c)

 

Semente 948 ± 21 
(b)

 66,54 ± 11,75 
(b)

 346,98 ± 89,80 
(a,b)

 

Pó comercial 2693 ± 67 
(c)

 24,07 ± 1,30 
(a)

 249,41 ± 2,16 
(a)

 

A
Resultados expressos em base úmida   

* ET = equivalentes de trolox 

Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa (p < 0,05)  

   

      

De mesma forma que o observado no método ORAC, pode-se afirmar que o guaraná 

em pó possui capacidade antioxidante por DPPH maior em relação às demais amostras de 

estudo. Esse resultado foi maior na fração extraível. Tal fato pode ser justificado pela maior 

quantidade de compostos fenólicos encontrados na fração extraível do que na fração não 

extraível. A polpa não apresentou atividade antioxidante pelo método DPPH em ambas as 

frações analisadas. 
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3.5. Discussão 

 

 

3.5.1. Composição centesimal 

 

 

A obtenção de dados referentes à composição centesimal dos alimentos é muito 

importante para se estimar a ingestão de um determinado alimento, bem como, sua 

contribuição para a dieta da população.  

No presente estudo, ao avaliar a composição centesimal do guaraná, a casca foi 

responsável pelo maior teor de fibras totais observado. Além disso, a semente in natura 

apresentou teor de fibra consideravelmente maior em relação à semente processada (pó 

comercial).  

As fibras alimentares despertaram, nos últimos tempos, grande interesse de 

especialistas da saúde. Elas formam um conjunto de substâncias derivadas de vegetais 

resistentes à ação das enzimas digestivas humanas. Portanto, produzem efeitos fisiológicos 

benéficos ao organismo, sendo responsáveis, por exemplo, pelo aumento do volume do bolo 

fecal e regularização do funcionamento intestinal, redução do colesterol plasmático, além de 

estimularem o retardo do esvaziamento gástrico e, com isso a diminuição da absorção de 

glicose (Mattos & Martins, 2000). 

Em estudo realizado com a casca do maracujá observou-se uma quantidade de 

aproximadamente 26% de fibra alimentar total em base seca (Córdova et al., 2005), 

consideravelmente inferior ao observado no presente trabalho. 

A aveia, tida como principal fonte de fibra alimentar de uma dieta habitual possui 

apenas entre 7,1 e 12,1% de fibra total. No farelo, por exemplo, o conteúdo de fibra alimentar 

está entre 15 e 19% (Frolich & Nyman, 1988). Logo, é possível afirmar que a casca do 

guaraná, bem como a semente, é uma poderosa fonte de fibras.  

Em pesquisa desenvolvida com guaraná em pó foram observados valores de 

composição centesimal semelhantes aos encontrados presente estudo, exceto pelo elevador 

teor de carboidratos e baixo teor de lipídios, 78,41% e 2,85%, respectivamente (Martins, 

2010). No entanto, o método utilizado para análise de lipídios não foi o mesmo, sendo que 

Martins (2010) utilizou o método de Folch. Além disso, a autora do referido estudo não 

realizou análise de fibras, o que justifica o alto teor de carboidratos. 
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3.5.2. Compostos fenólicos totais 

 

 

O guaraná em pó comercial apresentou conteúdo de fenólicos totais superior ao 

observado nas demais frações do guaraná in natura (polpa, casca e semente). 

Em trabalho desenvolvido com semente de guaraná, Majhenic et al. (2007) 

investigaram o conteúdo de fenólicos totais extraíveis em diferentes sistemas de solventes e 

constataram que os teores variaram entre 119 e 185 mg EAG/ g de extrato seco. Em estudo 

semelhante, Martins (2010) reproduziu os mesmos métodos de extração propostos por 

Majhenic et al. (2007) e apresentou resultados de compostos fenólicos totais substancialmente 

maiores, entre 303,19 e 948,71 mg EAG/ g de extrato seco, do que os encontrados no estudo 

citado acima. 

Corroborando com o presente estudo, Rockenbach et al. (2008) que, ao desenvolverem 

estudo com a uva, também verificaram maiores valores de fenólicos totais extraíveis quando 

obtidos pela extração com os sistemas de solventes acetona 50 e 70% (v/v), verificaram teores 

de fenólicos totais extraíveis de 79,5 e 75,6 mg EAG/ g em base seca para a variedade 

Ancelota e 65,9 e 69,0 mg EAG/ g em peso seco para a variedade Tannat.  

O conteúdo de fenólicos totais de oito tipos comerciais de vinhos brasileiros e dois 

sucos de uva foram avaliados em estudo realizado por Ishimoto et al. (2006). Os teores 

encontrados foram de, em média, 1647, 803 e 305 mg EAG/ L para vinho tinto, rosé e branco 

respectivamente, e 1150 mg EAG/ L para sucos de uva. 

O chá, produto com elevados teores de catequinas, assim como a uva e o guaraná, 

também vem sendo foco de estudos nas últimas décadas. Em relação aos fenólicos totais 

extraíveis, extratos etanólicos de chá verde apresentaram teor de 13,0 mg EAG/ mL, enquanto 

extratos etanólicos de erva-mate tostada apresentaram 3,4 mg EAG/ mL (Saldanha, 2005). 

Ainda com relação ao chá, em estudo desenvolvido com resíduos do processamento da erva-

mate em que foram testadas extrações com diferentes solventes (etanol, metanol, metanol 

acidificado e água), o teor máximo de fenólicos totais encontrado foi de 115,1 mg/ g de pó de 

mate (Vieira et al., 2009). 

Dados científicos relacionados à análise de fenólicos não-extraíveis são limitados, 

visto que, em geral, estudos reportam concentrações e composições apenas de fenólicos 

extraíveis, ignorando os compostos retidos nos resíduos.  

Estudos desenvolvidos com frutas, nos quais são investigados fenólicos extraíveis e 
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não-extraíveis, geralmente encontram concentração de fenólicos não-extraíveis maior do que 

a de fenólicos extraíveis (Arranz et al., 2009; Pérez-Jimenez et al., 2009; Arranz et al., 2010). 

Como exemplo pode-se citar o estudo desenvolvido por Arranz et al (2009), no qual foram 

avaliados os teores de compostos fenólicos extraíveis e não-extraíveis da maçã, do pêssego e 

da nectarina. Os resultados obtidos para compostos fenólicos extraíveis foram 14,9 mg/g, 

25,91 mg/g e  10,27 mg/g, e para não extraíveis foram 80,3 mg/g, 52,8 mg/g e 65,8 mg/g em 

matéria fresca, respectivamente. Tais resultados vão em direção oposta aos encontrados no 

presente trabalho. Uma possível justificativa é o fato de que, no presente, foi desenvolvido 

método de extração máxima para o guaraná, totalizando 4 ciclos de extração; ou seja, foram 

extraídos ao máximo. Já nos demais estudos é realizada uma única etapa de extração, o que, 

provavelmente, não é capaz de extrair todos os fenólicos livres. 

 

 

3.5.3. Proantocianidinas totais 

 

 

 Na presente pesquisa, as frações casca, semente e pó comercial apresentaram teores 

elevados de PA. A semente e o pó, quando em base seca, apresentaram concentrações muito 

semelhantes, o que sugere a ausência da perda desses compostos durante o processamento. 

Entretanto, faz-se necessário destacar o alto teor de PA extraíveis e não-extraíveis na casca, 

quando em base seca.  

O conteúdo de PA encontrado em extratos de semente de guaraná, portanto PA 

extraíveis, obtidos com metanol puro, acetona: água (35:75, v:v) e etanol: água (60:40, v:v) 

variaram de 38,9 a 60,5  mg de proantocianidina/ g de extrato (Majhenic et al, 2007). No 

entanto, torna-se difícil a comparação com o atual estudo, tendo em vista que os autores não 

relatam a concentração dos extratos. 

 Em estudo realizado com maçã, pêssego e nectarina, os teores de PA extraíveis foram 

5,3 mg/ 100 g, 22 mg/ 100 g e 8,56 mg/ 100 g em matéria fresca, respectivamente. Já para PA 

não-extraíveis os teores encontrados foram significativamente maiores, sendo 45,77 mg/ 100 

g, 59,1 mg/ 100 g e 45,8 mg/ 100 g, respectivamente (Arranz et al., 2009). Comparando estes 

resultados com os do presente estudo é possível supor que os teores de PA não extraíveis 

podem estar superestimados em função da ausência de um método de extração adequado para 

as amostras de estudo, visando extração máxima dos compostos fenólicos extraíveis, como foi 
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feito no presente estudo. 

 De forma geral, avaliando os dados de PA extraíveis e não-extraíveis, torna-se claro 

que os teores de PA são subestimados quando analisado somente a fração extraível. 

 

 

3.5.4. Principais compostos fenólicos e metilxantinas  

 

 

Os maiores teores de catequina, epicatequina e PA B1 e B2 foram observados no 

guaraná em pó. Comparando o guaraná in natura e processado (semente e pó, 

respectivamente), observa-se que a proporção de catequina e epicatequina é substancialmente 

menor no guaraná que sofreu tratamento térmico e que os teores de PA B1 e B2 são 

significativamente maiores no pó comercial em relação à semente. 

  Sabe-se que o processamento pode influenciar significativamente o teor de flavanóis, 

bem como o perfil de monômeros e oligômeros. Existem diversos estudos que indicam a 

existência de reações de epimerização de flavan-3-óis em chá verde durante a torrefação 

(Wang & Helliwell, 2000), fato que pode justificar o maior teor de epicatequina em relação à 

catequina no guaraná em pó observado no presente estudo. 

Garrido et al. (2008), ao avaliarem teores de CF em cascas de amêndoas submetidas a 

tratamentos sob diferentes temperaturas, observaram que as amostras submetidas à torrefação 

apresentaram maiores teores tanto de CF totais como de monômeros de flavanóis quando 

comparado às amostras que sofreram processo térmico com temperaturas mais baixas. Em 

contrapartida, elevadas temperaturas são capazes de influenciar negativamente o teor de 

flavanóis de cacau e chocolate. Ao ser submetido à torrefação, a perda no teor de PA pode 

alcançar 50% quando comparado a processamentos com temperaturas mais baixas (Hackman 

et al., 2008). 

De forma geral, a diferença observada entre os teores de fenólicos da semente in 

natura e do pó comercial (semente processada) também pode ser justificada pelo período da 

safra. O amadurecimento e outros fatores ambientais, antes da colheita, podem influenciar o 

conteúdo de flavanóis no vegetal. Duas variedades de uva foram analisadas quanto ao teor de 

catequinas, dímeros e PA totais em suas sementes e bagaços durante o período de dois anos. 

Os resultados encontrados apontaram diferença significativa entre as diferentes estações do 

ano (Hackman et al., 2008). 
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Em estudo realizado com guaraná em pó comercial e semente de guaraná foram 

encontrados valores semelhantes de catequina, epicatequina, cafeína, teobromina e teofilina 

entre as amostras analisadas (Carlson & Thompson, 1998), o que não foi observado no 

presente estudo. No entanto, no estudo acima citado, as sementes foram submetidas, após 

trituração, a secagem por 1 hora, quando atingiram umidade semelhante a do pó comercial. 

Sendo assim, é possível supor, mais uma vez, que o aumento de temperatura influencia o teor 

de compostos fenólicos.  

Observando o Quadro 3.3 é possível fazer uma comparação entre o teor de catequinas 

dos alimentos por porção. 

 

Quadro 3.3. Teor de catequinas em alimentos por porção. 

      

Alimento (porção) mg/kg (ou mg/L) em base úmida  mg/porção 

Chocolate (50 g) 460–610 23–30 

Feijão (200 g) 350–550 70–110 

Damasco (200 g) 100–250 20–50 

Cereja (200 g) 50–220 10–44 

Uva (200 g) 30–175 6–35 

Pêssego (200 g) 50–140 10–28 

Blackberry (100 g) 130 13 

Maçã (200 g) 20–120 4–24 

Chá verde (200 mL) 100–800 20–160 

Chá preto (200 mL) 60–500 12–100 

Vinho tinto (100 mL) 80–300 8–30 

Cidra (200 mL) 40 8 

Guaraná em pó (3 g) 50300 151 

   
Adaptado de: Manach et al., 2004. 

 

O teor de catequinas presente na porção do guaraná é substancialmente maior quando 

comparado às porções das principais fontes deste composto, equiparando-se apenas ao chá 

verde. 
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Em estudo desenvolvido por Carlson e Thompson (1998), as amostras de guaraná em 

pó e semente de guaraná in natura apresentaram teores semelhantes de cafeína e teobromina 

entre as amostras analisadas, sendo eles: 43,77 e 0,37, e 42,30 e 0,32 mg/g guaraná (base 

seca) para semente e pó comercial, respectivamente. Corroborando com o atual estudo e com 

estudos desenvolvidos com amostras de café, a cafeína apresentou estabilidade térmica, uma 

vez que o conteúdo de cafeína não variou entre o grão cru e o torrado (Monteiro & Trugo, 

2005; Abrahão et al., 2008). 

Em estudo realizado com grãos crus e torrados de café, o teor de cafeína encontrado 

foi em torno de 6 mg/g de grão (Abrahão et al., 2008). Quatorze amostras de diferentes 

marcas de café em pó apresentaram teores de cafeína entre 5,34 e 10,51 mg/ g café (Camargo 

& Toledo, 1998). Sendo assim, avaliando os resultados de cafeína obtidos no presente estudo 

e em demais estudos com guaraná é possível constatar que o guaraná apresenta teores maiores 

deste composto quando comparados aos teores encontrados no café (Toledo & Camargo, 

1998; Monteiro & Trugo, 2005; Abrahão et al., 2008) 

 

 

3.5.5. Carotenóides totais 

  

 

Em estudo realizado com quatro diferentes cultivares de manga foi obtido uma média 

de 25 µg de carotenóides totais/g de polpa (Ribeiro et al., 2007). Diversos vegetais 

comumente consumidos foram analisados quanto aos seus teores de carotenóides totais, a 

exemplo: abóbora amarela, pimentão verde, tomate e fava, cujos teores foram 21, 24, 31, 19 

µg de carotenóides/ g de amostra em base úmida, respectivamente (Kandlakunta et al., 2008). 

A cenoura, o espinafre, o aipo, a salsa e a pimenta vermelha apresentam em média 76, 33, 29, 

56 e 29 µg de β-caroteno / g de amostra em base úmida, respectivamente (Heinonen et al., 

1989). Dessa forma, a casca do guaraná apresenta valores semelhantes aos encontrados nos 

estudos citados acima, podendo ser considerada uma nova fonte de carotenóides. 
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3.5.6. Fitosteróis 

 

 

Os resultados deste trabalho indicam que o guaraná e, principalmente, a casca pode ser 

uma possível fonte de fitosterol. 

Outras frutas nativas do Brasil já foram analisadas quanto aos seus conteúdos de 

fitosteróis. Mucajá, inajá e jenipapo apresentaram as concentrações mais altas que variaram 

entre 0,26-2,36 mg/g, 1,19-2,85 mg/g e 2,16 mg/ g em base úmida, respectivamente (Costa et 

al., 2010). Outro estudo desenvolvido com frutas encontraram teores variando entre 0,02 e 

0,33 mg/g, sendo as maiores concentrações obtidas na laranja, tangerina e manga (Han et al., 

2008).  

 

 

3.5.7. Atividade antioxidante in vitro 

 

 

 O ORAC é um método de avaliação da atividade antioxidante in vitro largamente 

utilizado, visto que é o único método que avalia não só o tempo de proteção, mas também a 

extensão da mesma, não se limitando ao valor final como ocorre no teste do DPPH (Ou et. al., 

2001).  

No presente trabalho, o pó comercial e a casca apresentaram valores 

consideravelmente maiores quando comparado às demais amostras de estudo, quando em base 

úmida e seca respectivamente. 

Em estudo realizado com diversas frutas da Amazônia, Gonçalves et al. (2010) 

constataram que, no geral, o camu-camu apresentou maior capacidade antioxidante por 

ORAC, em média 800 µM ET/g de amostra em base seca, seguido de tucumã e uxi. Valores 

de atividade antioxidante observados em sementes de uva foram 638, 345 e 311 μM ET/g de 

semente de uva em base seca, variando com o tipo de uva (Yilmaz & Toledo, 2006). Assim, é 

possível supor que o guaraná em pó e a fração casca apresentam elevada atividade 

antioxidante in vitro, quando comparados os resultado com os estudos citados acima. 

Ao analisarmos os valores encontrados para atividade antioxidante por DPPH, é 

possível constatar que a fração extraível do guaraná apresenta atividade antioxidante maior do 

que a fração não-extraível. Tal fato é provavelmente justificado pela maior quantidade de 
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compostos fenólicos encontrados na primeira em relação à segunda. Além disso, é possível 

afirmar que o guaraná em pó comercial possui maior atividade antioxidante, seguido pela 

semente in natura e casca em ambas as frações (extraível e não-extraível). A polpa não 

apresentou atividade antioxidante em ambas as frações analisadas. 

Dados referentes à atividade antioxidante do guaraná podem ser encontrados em 

estudo estudo realizado com extrato de semente de guaraná, os extratos metanol, acetona 35% 

e etanol 60% mostraram-se efetivos na capacidade antioxidante por DPPH com inibição 

superior a 85% (Majhenic et al., 2007). 

A maior atividade antioxidante do pó em comparação à semente pode justificada pela 

maior presença de CF no pó, bem como pelo processamento térmico e consequente formação 

dos produtos da Reação de Maillard, cuja atividade antioxidante vem sendo investigada 

(Morales & Babbel, 2002). Santos et al. (2007), ao estudar a atividade antioxidante do café, 

concluíram que o processamento, bem como o grau de torrefação do café, não alteraram a 

capacidade de inibir a peroxidação lipídica do café. Tal fato pode ser atribuído à presença de 

compostos com atividade antioxidante como fenólicos, mas também produtos provenientes da 

reação de Maillard. 

 

 

3.6. Conclusões parciais 

 

 

 Em suma, os resultados obtidos neste capítulo indicam que o guaraná é uma boa fonte 

de compostos antioxidantes, como catequinas e proantocianidinas, principalmente o pó 

comercial.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

De forma geral, os resultados do presente estudo indicam que o guaraná em pó 

apresenta altos teores de compostos bioativos, como cafeína e fenólicos, principalmente 

catequinas e proantocianidinas, e capacidade antioxidante in vitro.  

Os CF do guaraná em pó são extraídos com maior eficiência quando empregada a 

mistura dos solventes metanol:água (30:70, v:v) e acetona:água (70:30, v:v) e quatro ciclos de 

extração, indicando a necessidade da utilização da acetona em ao menos um ciclo de extração.  

 O DCCR indicou ser uma importante ferramenta na otimização do processo de 

extração de PA do guaraná em pó. 

 O tratamento térmico pareceu influenciar a existência de reações de epimerização de 

monômeros de catequinas, fato que pode justificar o maior teor de epicatequina em relação à 

catequina no guaraná em pó observado no presente estudo. 

 A cafeína demonstrou possuir estabilidade térmica, visto que apresentou valores 

semelhantes entre a semente in natura e a torrada.  

O estudo sugere também que a casca possui conteúdo elevado de substâncias com 

potencial antioxidante, como fenólicos, carotenóides e fitosteróis, além de fibras alimentares. 

Tal informação indica a necessidade de aprofundamento de estudos acerca desse subproduto 

agroindustrial como fonte de compostos bioativos por indústrias farmacêutica, cosmética, 

entre outras. 

Vale ressaltar também a necessidade de estudos futuros acerca do alto teor de PA 

presentes no pó de guaraná comercial e sua implicação no fornecimento de elevadas 

quantidades de taninos, cujo consumo excessivo pode prejudicar a absorção de nutrientes 

necessários para a saúde humana. 



ANEXO A – Curvas de calibração dos padrões 
 

 
Curva padrão para a quantificação de compostos fenólicos totais. Onde: y: valor da 

absorbância; x: teor de compostos fenólicos totais; e R2: coeficiente de correlação 

 

 
 

Curva padrão para a quantificação de proantocianidinas totais. Onde: (a) y: valor da 

absorbância; (b) x: teor de proantocianidinas totais; e R2: coeficiente de determinação do 

modelo. 
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A 

B 

C 

D 

Curvas de calibração dos padrões de fenólicos, sendo: (A) Catequina; (B) 

Epicatequina; (C) Proantocianidina B1; e (D) Proantocianidina B2. Onde: y: valor da área; x: 

teor de fenólicos; e R2: coeficiente de correlação. 

 

 



A 

B 

C 

 

Curvas de calibração dos padrões de metilxantinas, sendo: (A) Cafeína; (B) Teobromina; e 

(C) Teofilina. Onde: y: valor da área; x: teor de metilxantinas; e R2: coeficiente de 

determinação do modelo. 
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A 

B 

C 

D 

 

Curvas de calibração dos padrões de fitosterol, sendo: (A) Brassicasterol; (B) Campesterol; 

(C) Stigmasterol; e (D) β-Sitosterol. Onde: y: valor da área; x: teor de fitosterol; R2: 

coeficiente de determinação do modelo. 

 



 
Curva padrão para a determinação da atividade antioxidante por ORAC. Onde: y: valor da 

área sob a curva (AUC); x: capacidade antioxidante em equivalentes de trolox; R2: 

coeficiente de determinação do modelo. 

 

 
Curva padrão para determinação da atividade antioxidante por DPPH. Onde: y: valor da 

absorbância; x: concentração de DPPH em µM; R2: coeficiente de determinação do 

modelo. 
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ANEXO B – Validação dos métodos 

 

Parâmetros de validação do método quantificação de fenólicos. 

Parâmetros C EC PC B1 PC B2 

Linearidade (nmol/mL) 0,2-50 0,2-50 0,2-50 0,2-50 

Limite de detecção (µg/mL) 0,0041 0,0030 0,0045 0,0038 

Limite de quantificação (µg/mL) 0,0138 0,0101 0,0149 0,0126 

Onde: C = catequina, EC = epicatequina, PC B1 = proantocianidina B1, PC B2 = proantocianidina B2. 

 

Parâmetros de validação do método de quantificação de metilxantinas. 

Parâmetros Cafeína Teobromina Teofilina 

Linearidade (nmol/mL) 0,8-200 1-10 1-10 

Limite de detecção (µg/mL) 0,0480 0,0270 0,0351 

Limite de quantificação (µg/mL) 0,1600 0,0899 0,1170 

 

Parâmetros de validação do método de derivatização de fitosteróis. 

Parâmetros Stigmasterol Campesterol β-Sitosterol Brassicasterol

Linearidade (µg/mL) 1-250 1-180 1-180 10-250 

Limite de detecção (µg) 6 x 10-5 3 x 10-5 9 x 10-6 6 x 10-6

Limite de quantificação (µg)  2 x 10-4 1 x 10-4 3 x 10-5 2 x 10-5

Precisão CV (%) 0,05 0,1 0,07 0,05 
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